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

ונמצעלו ירבעה הנשה חולל ונאטחש אטח לע
)5002/01/42 ,ו"סשת ירשתב א"כ ,תונורחא תועידי ,*ןירבוג 'נ תאמ רמאמ יפ לע(

 ודיקפת ,ביבא–לתבש 'ואדרונ לת' ידוסיה רפסה תיבב ,הנידמה םוק ינפלש םינשב ,יתודליב

 שדוחה ,םויה תא ,םייניע תוריאמ תויתואב ,חולה לע בותכל היה התיכה ןרות לש ןושארה

 ירבעה ךיראתהש לוכל רורב היה .לאמש דצב יזעולה ךיראתה תאו ןימי דצב םיירבעה הנשהו

.תושפוחה ידעומ ועבקנ ויפ לעו ,םיגחה וגוחנ ויפ לע .בושחה אוה

 ונמשנו ונייח .יטירבה טדנמה תונוטלש תא תוצרל ,ונבשחש יפכ ,דעונ יללכה ךיראתה

 ימי רפסמ לע הלוע השפוחה ימי רפסמ ובש ,םיגחה שדוח אוה ירשת .ירבעה חולה םע

 אללו םיגח אלל תכשוממו הכורא הפוקת הפצמ ולסכ ףוסל ירשת ףוס ןיבו ;םידומילה

 םידומיל ימימ ףוס ףוס ונתוא לאגתש ,ולסכב ה"כב הכונח תשפוחל ופיצ לוכה .תושפוח

 תונושארה היתונשב — ןכמ רחאלו ,לארשי–ץראב םייללכה רפסה יתב לכב וגהנ ךכ .םיפוצר

.תיעבט התייה יללכה חולל ירבעה חולה ןיבש בולישה תרכה .לארשי תנידמ לש

 יתכלממה ךוניחב ומוקמ תא ספת יללכה חולהו ירבעה הנשה חול גומנ יתמ תעדל השק

 חולהמ רבעמב םיבלשהמ דחא היהש ןכתיי ,7491 רבמבונב ט"כ ףוריצה .תירוביצה היווהבו

 םיעדוי םניא דחאכ םירגובמו םיריעצש ,רמוא םא הברה העטא אל .יללכה חולל ירבעה

 םיעיפומ םה םשו הפ .םוי–םויה ייחב םהב םישמתשמ םניאו םיירבעה םיכיראתה תא םויה

 .תישיאה םינמזה תכרעממ קלח תמאב םניא לבא ,הלשממה ידרשמ לש םיימשר םיבתכמב

 לע ירבעה ךיראתה תא ןייצל םעפ אל "םיחכוש" םויה םיעיפומה םייתורפס תע–יבתכ וליפא

.תירבעה תורפסלו תוברתל המורתב םירדהתמ םה יכ ףא ,םהיתונויליג

 ללכ הרכזוה אל םעפ אלו ירבעה חולה טלש תומדוק תופוקתב תירבעה תורפסבו תוברתב

 ברעו םירופ ברע ,הנשה שאר ברע לש גחה תונויליג .ךכב ךרוצ היה אלש ןוויכ ,תיזעולה הנשה

 םלה םנכות םגו ,ירבעה גחל ךומס אלא — לירפאבו ראורבפב ,רבמטפסב ועיפוה אל חספ

 ןיא יוושכעה ארוקל ,ותעידי אללו ירבעה ךיראתה תובישח תנבה אלל .רואל םתאצ דעומ תא

 ליכשמה ,תירבעה תורפסהו תוברתה ינמאנ לש ץמוק איצוהל .םתוא ןיבהל תורשפא טעמכ

 ןניא הלא תויתוא .ח"צרתו ד"ערת ,ס"רת םינשה ןה המו ב"מרת תנש יהמ עדוי וניא יוצמה

 ,0091 ,2881 :יזעולה חולב םיליבקמה םיכיראתה תאיצמב השקתמ אוהו ,רבד ול תורמוא

4191, 8391.

 ,םיידוהיה םייחה לכל סיסבה אוהש ,ירבעה חולה לש המוצעה תובישחה םצעל ףסונב

 הנבהב תמגופ םתעידי–יא .םהלשמ םייח םיירבעה םיכיראתל שי ,םיילארשיהו םיירבעה

 תורפסה תוחפל ,תירבעה תורפסה תמשונו היח םכותבש ,'םיידוהיה םינמזה' לש הקימעמה

  ,תירבעה  תוברתה  םע  רשקה  תא  תקתנמ  ירבעה  חולהמ  תומלעתה .תיסאלקה תירבעה

.םימוגרת תועצמאב תירבע תורפס דמולש ימל המוד איהו

.ביבא לת תטיסרבינואב תירבע תורפסל גוחב הצרמ רבעב ,תורפס תרקוח — ןירבוג תירונ רוספורפ *

/3 דומעב ךשמה/ 

א הקספ

 

5    ב הקספ

             01

ג הקספ

             51  

ד הקספ

             02

     52

ה הקספ

             03



3 - 112 ,801110 ,ו"סשת ףרוח ,העבהו הנבה ,ןושל -

 תרצוי איה .היווה ,םצע ,תושממ איה הלימהו ,הלימ תורצוי ירבעה ךיראתה תויתוא

איה אלא ,הנושארה היילעה תנש ,ב"מרת קר הנניא 2881 תנש .תואיצמה איה .תואיצמ

 4191 תנש .*'ר"מתב הלעא' תנשב ץראל ועיגהש ,ןמית ילוע לש םתנומאב תיחישמ הנש

 םלועה תמחלמ הצרפ הבש הנש התוא ,"ץראה דערִַתו" תנש איה אלא ,ד"ערת תנש קר הנניא

 ,ח"צרת קר הנניא 8391 .וכותב ידוהיה םלועה תאו ללכב םלועה תא העזעזש ,הנושארה

 אלש ידכ ,ןכלו ,"ַחצ Yִת" תנש םג איה אלא ,היינשה םלועה תמחלמ ימיֵאל המדקש הנשה

 וא ץ"חרת :ובתכו תויתואה רדס תא ונישו התוא וככיר ,וז המויא הלימ תוגהלו בותכל

.צ"חרת

 ימיל יוניכ — "ט"תו ח"ת תורזג" קר אל :םיירבע םיכיראת הפוצר תידוהיה הירוטסיהה

 ,)8461-9461( תימורדה היסור ידוהיב יקצינליימח לש ותגהנהב םיקזוקה וגרהש גרהה

 ;1291 יאמב 1–ב וירבחו רנרב ח"י רפוסה וחצרנ הבש הנשה — "א"פרת תוערפ" םג אלא

 א"ה ךיראתל תועמשמ שי ןכו ;6391-9391 יברעה דרמה תונש — "ט"צרת-ה"צרת תוערואמ"

.םיבר דועו ח"שת רייאב

 תנש םג וילושב המשרנ ,יזעולה ותעפוה ךיראת וב ןיוצש ירבע רפס לכ ,םימדוקה תורודב

 םידומעה י t Vְְסִמ םיבר םירפסב רבעב ונמוס םיירבעה םיכיראתה דצל .תירבעה העפוהה

 םה םיבר המ לבא .םהב "ץורל" עדיש תירבע ארוק לכ לע הקזחש ,תוירבע תויתואב

 םירפסמ םיאור םהשכו ,רבודמה המב וליפא םיניבמ םניא םיטעמ אלו ,םויכ ךכב םישקתמה

 ;)46( דס :םילימב אלא רבודמ רפסמב אלש םהל המדנ ,תוירבע תויתואב םיניוצמה םיירודיס

.)49( דצ ;)38( גפ

 תא אל םגו ב"אה תויתוא רדס תא םיריכמ לוכה אלש בושחל תועט וז היהת םאה

 ןתנ ירשתב" רמש ימענ לש םסרופמה הריש קרש המוד ?םיירבעה הנשה ישדוח רדס

 ףונבו עבטב םייחה רוזחמל םיירבעה הנשה ישדוח ןיב רשקמה ,"דמחנ םוחש ירפ לקדה

.תטלחומ החכִש ינפב רכֶס שמשמ ,םיילארשי–ץראה

 רוזחמל ותוא בישהלו ירבעה חולה לא רוזחל ךרוצ שיש איה הנקסמהש ףיסוהל רתומל

 ינא .תירבעה תוברתה לש ףתושמה "השקה ןיערגה" לא הרזחמ קלחכ ,טרפה לש םייחה

.םעה יגלפ לכ תא דחאמה אוהו ,םייק ןכא הז ףתושמ דוסיש הנימאמ

 יאדו ?ויכיראתו ירבעה חולה לא הרזח רשאמ םהב קוסעל רתוי םיבושח םירבד ןיא םאה

.תעדל השק ?הארוהה יכרדו הבישחה תרוצ יונישל יוכיס ללכב שי םאה .שיש

 תא ףילחהל ךרוצ שי :תללוכ המגממ קלח תויהל הכירצ ירבעה חולה לא הרזחל וז האירק

 ילוקלקבו ללכב זעלב תללוכ המחלמ להנל שי ;תובוחרב קסעה יתב לש םייזעולה תומשה

.רכה ילבל דע הפשה תא םישבשמו לעשו דעצ לכ לע םיעמשנה ,תירבעה ןושלה

 ,ךוניחב ומכ ךוניחב .אצוי המ םג םיעדוי ללכ ךרדבו םיסינכמ המ םיעדוי ,הגוע םיפואשכ

 ןחוכבו ןתובישחב ןימאמש ימ ,תאז לכבו .ןרושי ימ תואצותה לבא ,םיסינכמ המ םיעדוי

 ןנעמל קבאיהלו ךישמהל ךירצ ,ַםע םויקל סיסבכ ןהיתורודל תירבעה תורפסהו תוברתה לש

 ,יללכהו ירבעה ,תוחולה ינש ןיבש תירבל רוזחל הכירצ תילארשיה הרבחה .ןכותב תויחל ידכ

.הזב םגו הזב םג זוחאלו

.9 ,'ז ,םירישה רישמ חוקל "רמתב הלעא" יוטיבה .תויתואה רדס יונישב ,ב"מרת תנש — ר"מתב *
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)תודוקנ 05(  העבהו הנבה — ןושאר קרפ
.תורוקמה ןמ םיטסקט ,העבה ,הנבה :םיקלח השולש הז קרפב
.קלח לכב תוארוהה יפל תולאשה לע הנע

)תודוקנ 62(   הנבה :א קלח

.)ופוסב ם ּושר ףיעס לכל תודוקנה רפסמ( רמאמה יפ לע 1-5 תולאשה לכ לע הנע

."...ב ךינפל ונאטחש אטח לע" :םילימב תחתופ םירופיכה םויב תרמאנה יודיווה תליפת .1

.ויאטח לע ללפתמה הדוותמ וז הליפתב 

)תודוקנ 3(     .ומוסרפ ךיראת ןיבו רמאמה תרתוכ ןיב רשקה תא רבסה 

)תודוקנ 2(     ?)21 הרוש( "רבמבונב ט"כ" ףוריצב גירח המ .א .2

 ,תידוהיה הירוטסיההמ םיחוקלה ,םיירבע םיכיראתל תואמגוד תבתוכה הנומ  ז הקספב .ב

.םיליבקמה םייזעולה םיכיראתה תא תנייצמו

.ךכל רבסה עצה ?ח"שת רייאב א"ה ךיראתה תא הריכזה רשאכ ךכ הגהנ אל תבתוכה עודמ 

)תודוקנ 2( 

)תודוקנ 6(      .ירבעה חולב שומישה תובישחל תבתוכה הגיצמש םיקומינ השולש בותכ .א .3

 אבהו ,ארוקה תא ענכשל ידכ תבתוכה תשמתשמ םהבש םיירוטר םיעצמא השולש ןייצ .ב

)תודוקנ 6(     .תנייצש יעצמא לכל המגוד

?ו הקספב עבומה ןויערה והמ .4

 )תודוקנ 4(     :ךינפלש תויורשפאה עברא ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה

.המוד תועמשמ שי יזעולה ךיראתלו ירבעה ךיראתל )1(

.ןמזה ןויצל רבעמ תועמשמ שי ירבעה ךיראתה לש תויתואה ףוריצל )2(

.תויתואה רדס תא םיפילחמ םא הנתשמ הלימה לש תועמשמה )3(

.הבושח תירוטסיה תועמשמ שי יללכה חולה לש םיכיראתל )4(

?תבתוכה לש תיזכרמה הנעטה יהמ .5

)תודוקנ 3(     :ךינפלש תויורשפאה עברא ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה

.הז חולב רקיעב שמתשהל שי ןכל ,תירבעה תוברתה תא ףקשמ ירבעה חולה )1(

 םישמתשמ םניאו םיירבעה םיכיראתה תא םויה םיעדוי םניא דחאכ םירגובמו םיריעצ )2(

.םהב

.יללכה חולה םע בולישב וב שמתשהל שיו ,תירבעה תוברתהמ קלח אוה ירבעה חולה )3(

 תא חונזלו תירבעה ןושלה ילוקלקבו זעלב המחלמ להנל ,ירבעה חולה לא רוזחל שי )4(

.יללכה חולה
/5 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 41(   העבה :ב קלח

.תורוש 51–כ תרחבש אשונה לע בותכו ,7 וא 6 םיאשונהמ דחאב רחב

 תורוש יפ לע(  .הלשממה ידרשמ לש םיימשר םיבתכמב םשו הפ םיעיפומ םיירבע םיכיראת .6

41-51(

 ,רוביצ תודסומ לש םימוסרפב םג ירבעה ךיראתב שומישה תא גיהנהל םיעיצמ שי

.דועו תוירפס ,םיקנב ,םילוח תופוק ,רפס יתב ,םיס"נתמ ןוגכ

.וז העצה לע הבוגת בותכ

 םינעוט םירחא וליאו ,םירומל דעוימה תע בתכב ללכיהל רתוי םיאתמ רמאמהש םינעוטה שי .7

.ימוי ןותיעל אקווד םיאתמ אוה יכ

.ךירבד תא קמנו רתוי ךל תיארנה הנעטב רחב 

/6 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 01(   תורוקמה ןמ םיטסקט :ג קלח

.8 הלאש לע הנע

.םהירחאש ד-א םיפיעסה לע הנעו ,ב"כ םירבדמ ז-ו םיקוספה ינש תא ארק .8

 ֶתצֶב� םֵאְָהו םִיציֵב  ֹוא םיִח�ְפֶא ץ Wָאָה ַלע  ֹוא ֵץע ָלכְ aֶ ך a cַ Wֶ ̂ ֶיָנְפל ר ֹו tִצ ן K א wִ ָVי ִי k :ו קוספ 

.םִינָ aַה ַלע םֵאָה חַ wִת א  םִיציֵ aַה ַלע  ֹוא םיִח�ְפֶאָה ַלע  

.םיִָמי ָ zְכ Uֲאְַהו  ָ_ל בַטִיי ַןעְַמל  ָ_ל חַ z ִw םִינָ aַה תְֶאו םֵאָה תֶא ַח lַ ׁשְ z ֵַח lַ ׁש :ז קוספ 

םילימ ףוריצ וא הלימ בותכ  ו קוספב וקב תונמוסמה םילימה עבראמ תחא לכ םוקמב .א

)תודוקנ 4(     .ונימי תב תירבעה ןושלהמ 

)ו קוספ(  "םיִח�ְפֶאָה ַלע ֶתצֶב��םֵאְָהו" .ב

)תודוקנ 2(     .רשקהל המיאתמה רושיק תלימב ְ"ו" תא רמה — "םֵאְָהו" הלימב 

)ז קוספ( "םיִָמי ָ zְכ Uֲאְַהו ..." .ג

?הז טפשמב בותכה תנווכ תא תאטבמ ךינפלש תויורשפאה עבראמ וזיא 

)תודוקנ 2(     .הנוכנה הבושתה תא קתעה 

םימי ךיראת יכ )1(

םימי ךיראתש ידכ )2(

םימי ךיראת ךכ רחאו )3(

םימי ךיראת םא )4(

)ז קוספ( "ַח lַ ׁשְ z ֵַח lַ ׁש" .ד

)תחא הדוקנ(    ?רוקמ תרוצ איה וזיאו ,הטונ לעופ איה הז ףוריצב תורוצה ןמ וזיא )1(

)תחא הדוקנ(     ?הז ףוריצב הרזחל שיש דיקפתה והמ )2(
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)תודוקנ 52(  ריבחת — ינש קרפ

.9-31 תולאשה לכ לע הנע הז קרפב

 דמולש ימל המוד איהו ,תירבעה תוברתה םע רשקה תא תקתנמ ירבעה חולהמ תומלעתה .9

)92-03 תורוש(  .םימוגרת תועצמאב תירבע תורפס

 :ךינפלש תוארוהה יפל טפשמה תא חתנ .א

.טפשמה תא ךתרבחמל קתעה —

.)החואמ( יוחיא ,בכרומ ,טושפ :טפשמה לש יריבחתה גוסה תא עבק —

 ןדיקפת תא ןייצו ,תויקוספה / תיקוספה תא םחת ,בכרומ )ונממ קלח וא( טפשמה םא —

 יריבחתה גוסה תא ןייצו ,םירביאה תא םחת ,יוחיא טפשמ אוה טפשמה םא .יריבחתה

.רביא לכ לש

)תודוקנ 4( 

)תודוקנ 2(     .הז טפשמב ו Kב םישגדומה םיקלחה לש יריבחתה דיקפתה תא ןייצ .ב

."תירבעה תוברתה" םילימה דע "תומלעתה" הלימהמ רמאנה תא בכרומ טפשמל רבחש .ג

)תודוקנ 2( 

 םיכיראתה תא םויה םיעדוי םניא דחאכ םירגובמו םיריעצש ,רמוא םא הברה העטא אל .01

)31-41 תורוש(  .םיירבעה

:אוה הז טפשמ .א

)תודוקנ 3(     :ךינפלש תויורשפאה עברא ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 

.תבכרומ תיקוספ ובו ,בכרומ טפשמ )1(

.תוחואמ תויקוספ יתש ובו ,בכרומ טפשמ )2(

.םירביא השולש לעב יוחיא טפשמ )3(

.בכרומ רביאו טושפ רביא לעב יוחיא טפשמ )4(

)תחא הדוקנ(     .הז טפשמב ו Kב תנמוסמה הלימה לש יריבחתה דיקפתה תא ןייצ .ב
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.םידומילה ימי רפסמ לע הלוע השפוחה ימי רפסמ ובש ,םיגחה שדוח אוה ירשת .א .11

)6-7 תורוש(  

)תודוקנ 3(      .טושפ טפשמל הז טפשמ רבחש 

 םיטפשמכ תוחסונמה רוביצל תוארוה יתש היפ לע בותכו ,רמאמב  בי הקספ תא ארק .ב

)תודוקנ 3(     .םיילעופ

 

)13 הרוש(  .היווה ,םצע ,תושממ איה הלימהו ,הלימ תורצוי ירבעה ךיראתה תויתוא .21

:הז טפשמב ו Kב תונמוסמה םילימה לש יריבחתה דיקפתה תעיבקל תויורשפא יתש שי

.אושנל הרומת ןה "היווה" ,"םצע" םילימהו ,אושנ איה ,"תושממ" הלימה )1(

.ללוכ אושנ תורצוי "היווה" ,"םצע" ,"תושממ" םילימה שולש )2(

)תודוקנ 3(     .התוא רבסהו חותינה תויורשפא יתשמ תחאב רחב

.םיניקת םניאש םיטפשמ ינש ךינפל .31

.העצהל דגנתמ וא ךמות ארוקה םא תעדל השק )1(

.ןונכתה ירחאו ינפל תואצותה לע בושחל ךירצ )2(

)תודוקנ 4(     .ןוקיתה תא רבסהו ,תנקותמה ותרוצב םיטפשמהמ דחא לכ בותכ 
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)תודוקנ 52(  תורוצה תכרעמ — ישילש קרפ

.)הריחב תולאש( 51-02 תולאשהמ שולש לעו )הבוח( 41 הלאש לע :תולאש עברא לע הנע הז קרפב

)תודוקנ 7(   הבוח תלאש

.ז-א ,םילימ תוצובק עבש ךינפל .41

.הלש שרושה תא הִדצל בותכו ,שרושה תניחבמ ןפוד תאצויה הלימה תא קתעה הצובק לכמ 

ד V ֵנ , די X ֹומ , ד Wֶמ .א

ָהצי X , ן ֹוצ T , ת ֹו Uְ vל .ב

םיִמי Xְמ , םי z ַi Xָ , הָמ ּורְ z .ג

ָן bֻהְמ , ן ּוגָה , ן ֹוָי bִה .ד

 ּונְ nֻס , ם ּותָס , ןֵ z ַnְסִה .ה

ףָס ּומ , ף ֹוסָמ , ףיִס ֹוְהל .ו

םִי iַח , ֶה iַחְמ , הֶח ֹומ .ז

)תודוקנ 81(   הריחב תולאש

.)81-02 תולאש( םשה םוחתמ שולשו ,)51-71 תולאש( לעופה םוחתמ שולש :תולאש שש ךינפל

וא םשה םוחתמ ,לעופה םוחתמ :ךנוצרכ ןתוא רוחבל לכות .דבלב תולאש שולש לע הנע

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( םימוחתה ינשמ

לעופה

.שגדומ לעופ םהמ דחא לכבו ,םיטפשמ ינש ךינפל .א .51

)84 הרוש(  .םילימב אלא רבודמ רפסמב אלש םהל  הֶמ Eִנ — 

 — c תטלחומ החכִש ינפב רכֶס שמשמ   …רמש ימענ לש םסרופמה הריש קרש  הֶמ ֹו.

)15-35 תורוש( 

?םישגדומה םילעפה ינשל ףתושמה שרושה והמ )1(

.םהמ דחא לכ לש ןיינבה תא בותכו ,םילעפה ינש תא קתעה )2(

?הֶמ ֹו c לעופה לש דיתעה תרוצ יהמ )3(
.דוקינה ללוכ ,ךינפלש תויורשפאה עברא ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 

הֶָמ z ִc .ד הֶ Aְ nי .ג הֶ cִ nַי .ב הֶמ Eִי .א 

)64-74 תורוש(  .םויכ ךכב  םיִ  K gְתִמה  םה םיבר המ .ב

איה  םיִ  K gְתִמ  לעופה לש )רתסנ( דיחי ישילש ףוגב רבעה תרוצ 

.הָ  K gְתִה  /  הֶ  K gְתִה 
.דוקינה ללוכ ,תונותנה תויורשפאה יתש ןיבמ הנוכנה הבושתה תא קתעה 
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.תחא הלימ תשגדומ םהמ דחא לכבו ,םיעבמ השולש ךינפל .א .61

)2 הרוש(   .םייניע  ת ֹוריִאְמ  תויתוא —

.ר ֹוָאנ  םדא —

.היניע   ּוֹרא —

?תושגדומה םילימה שולשל ףתושמה שרושה והמ )1(

.ןהמ תחא לכ לש ןיינבה תא בותכו ,םילימה שולש תא קתעה )2(

.שגדומ לעופ םהמ דחא לכבו ,םיטפשמ ינש ךינפל .ב

.הלשממה ידרשמ לש םיימשר םיבתכמב םשו הפ  םִיעִיפ ֹומ  םיירבע םיכיראת — 

)41-51 תורוש יפ לע(  

.הָמִיְעפַמ  העפות תאז — 

?םישגדומה םילעפהמ דחא לכ לש שרושה והמ 

:תושגדומ םילימ שולש שי ךינפלש טפשמב .א .71

)46-56 תורוש(  .ןכותב ת ֹויְִחל ידכ ןנעמל ֵקבָאְֵהלו   _יִ ׁשְמְַהל  ךירצ 

?ןתרוצ תניחבמ תושגדומה םילימה שולשל ףתושמ המ )1( 

?ֵקבָאְֵהל  לש ןיינבה והמ )2( 

?ת ֹויְִחל  לש שרושה והמ )3( 

)26 הרוש(  .םיסינכמ המ םיעדוי ,הגוע  םִיפ ֹואשכ .ב 

איה ןיינב ותואב )םירבדמ( םיבר ןושאר ףוגב  םִיפ ֹוא  לעופה לש דיתעה תרוצ 

.ֶהפֱֶאנ  /  ֶהפֹאנ 

.דוקינה ללוכ ,תונותנה תויורשפאה יתש ןיבמ הנוכנה הרוצה תא קתעה 

)45-55 תורוש יפ לע(  .טרפה לש םייחה רוזחמל ירבעה חולה תא  ביִ ׁשְָהל  ךירצ .ג

?ביִ ׁשְָהל  לעופה לש שרושה והמ 
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םשה

:תומש הנומש ךינפל .א .81

  z ֹו T ֻח , ָןעְִמנ , ןָמֱֶאנ , ןY a ָן , a ָןְיִנ , c ְמֻא , ן @ ֹוc ׁשִמ , ָן ְt ןְָט

.הצובק לכל תרתוכ ןתו ,הרוצתה ךרד יפ לע תוצובק יתשל תומשה תא ןיימ

.םישדוח לש תומש םה  ז ּו z ַnו  ָןויִס  ,ןָסִינ  תומשה .ב

?א ףיעסבש תומשה ןמ םינוש הלא תומש המב  

:תומש השיש ךינפל .א .91

ן ֹוָי b lִ , ן ֹוזָמ , ן ֹוז T , ן ֹולָמ , ן ֹוָבנ , ן ֹוזָח  

.הצובק לכל תרתוכ ןתו ,הרזגה יפ לע תוצובק יתשל תומשה תא ןיימ

:הלימ תשגדומ דחא לכבו ,םיטפשמ ינש ךינפל .ב

.ירבעה ךיראתה תא ןייצל גוהנ  תיִמְ ׁש X  תובתכתהב — 

— X יזעול ךיראת םגו ירבע ךיראת םג בתכמה שארב ןייצל שי ,תיִמְ ׁש.

?ֵר aידה יקלח תניחבמ תושגדומה םילימה יתש ןיב לדבהה והמ

:תושגדומ םילימ שולש שי ךינפלש טפשמב .א .02

.ָה X iִיעל  השגוה  ָה iִנְ a  רושיאל  ָה iִנְ ׁש  השקב  

.תושגדומה םילימהמ תחא לכ לש הרוצתה ךרד תא רבסה

:הלועפ תומש העברא ךינפל .ב

הְָחכִ ׁש , הָמִילֲה , ָהנָבֲה , ָהָיוֲה 

?לק ןיינבב וניא הלאה הלועפה תומשמ םש הזיא

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


