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 םילימ וא דחא טפשמ בותכל קיפסמ םימעפל .רוציקב תובושתה תא ב ֹוְת k :בל םיש

.הבושתל בשחית אל שוריפ וא קוספ לש הקתעה לבא ,תודחא  

תופיקמ תולאש — ןושאר קלח
)תודוקנ 04(  ןושאר קרפ

.5-6 תולאשהמ תחא לעו 1-4 תולאשהמ שולש לע :תולאש עברא לע תונעל ךילע הז קרפב

)תודוקנ 01 — הלאש לכל(

.1-4 תולאשהמ שולש לע הנע

.'א קרפ ,תישארבב ןייע  .1

.א"ל-ד"כ םיקוספב ןייע .א

.םייחה ילעב תאירב לע רופיסה ןיבו םדאה תאירב לע רופיסה ןיב םילדבה שי הז עטקב 

 םייוטיבה תא הרותהמ טטצ .םייחה ילעבמ םדאה ָל cְִבנ םהבש םירבד ינש ןייצ 

.םימיאתמה

.תומוד םילימב םייתסמ 'א קרפב האירבה ימימ דחא לכ רואית .ב

 ,םימיה ראש רואית לש םויסהמ ינשה םויה רואית לש םויסה הנוש המב )1(

?ינשה םויה לש םויסה תא ריבסהל רשפא ךיאו 

 ,םימיה ראש רואית לש םויסהמ ישישה םויה רואית לש םויסה הנוש המב )2(

?ישישה םויה לש םויסה תא ריבסהל רשפא ךיאו 

.ג"כ-'ג םיקוספ ,ב"מ קרפ ,תישארבב ןייע .2

.'כ-'ג םיקוספב ןייע .א

.ויָחֶא לא ףסוי לש השקה תוגהנתהל תואמגוד שולש  ֵאבָה )1( 

 ?םהילא ותוגהנתהב הבוטל יונישה תא ויחאל ריבסמ ףסוי דציכ ,הלא םיקוספ יפל )2(

.הרותה ןושל תא טטצ ךתבושתב 

 ?םהילא ףסוי לש השקה תוגהנתהה תא םמצעל םיריבסמ ףסוי לש םיחאה דציכ .ב

.הרותה ןושל לע ךתבושת תא ססב 
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.'ג קוספ ,ט"י קרפ ,ארקיוב ןייע .3

." ּוא Tיִ z ויבאו ומא שיא" .א

.וז הווצמל הליבקמה הווצמה תא תורבידה תרשעמ טטצ 

.תורבידה תרשעב הווצמה ןכות ןיבו ארקיוב הווצמה ןכות ןיב לדבהה תא רבסה 

." ּוֹרמְ ׁשִת יַֹתתְ aַ ׁש תאו" )1( .ב

 ויבאו ומא שיא" הווצמה ירחא דימ הבותכ תבשה ַתוצמש ךכמ םידמול הכלה וזיא 

z ִיT ּוא "?

.)ט"י קרפב( 'ל קוספב ןייע )2(

?" ּוא Tיִ z יִ ָׁש O cִמ ּו" הווצמה תא םימייקמ ךיא 

.ז"י-'א םיקוספ ,ז"ט קרפ ,םירבדב ןייע .4

.תוכוסה גחלו תועובשה גחל ,ת ֹוצַמה גחל תפתושמה ,הֵ ֲׂשע ַתוצמ תנייצמ הרותה הז עטקב .א

.וז הווצמ יהמ ךלש םילימב בותכו ,הרותה ןושלמ הווצמה תא טטצ 

  ?תוכוסה גח תא גוגחל ךירצ יתמו ,תוצמה גח תא גוגחל ךירצ יתמ ,הז עטק יפ לע )1( .ב

.הרותה ןושל תא טטצ 

 ,ג"כ קרפ ,ארקיוב תורכזנ רשא ,תוכוסה גחב קר םימייקמש תווצמ יתש ןייצ )2(

 .ז"ט קרפ ,םירבדב תורכזנ ןניא לבא ,ג"מ-ג"ל םיקוספ 

.5-6 תולאשהמ תחא לע הנע

.ד"ל-ג"י םיקוספ ,'ב קרפ ,א םיכלמב ןייע .5

.ה"כ-ג"י םיקוספב ןייע .א

.)ד"כ-ג"כ םיקוספ( " ּוהינ Iא תמ ּוי םויה יכ   …'הב ֹהמ ש ךלמה עַבָ  gִַיו" 

.ךתבושת תא רבסה ?והינ Iא תא גורהל המלש עבשנ עודמ 

.ד"ל-ו"כ םיקוספב ןייע .ב

 אוה תאז לכב ךא ,תוומ שנוע עיגמ היורצ ןב באויל םגו ןהוכה רתיבאל םג יכ עבק המלש 

.הזמ הז הנוש ןפואב םתוא שינעמ

?תוומ שנוע באוילו רתיבאל עיגה הללגבש תפתושמה הביסה יהמ )1(

?םהמ דחא לכ לע רזגש הנושה שנועה תא המלש קמנמ ךיא )2(
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.ח"י-'ז םיקוספ ,'ב קרפ ,היעשיב ןייע .6

.)'ח קוספ( "  …םילילא  ֹוצרא ֵאלָ zַ ִnו" .א

.)ח"י קוספ( "ף ֲַחי לִיָל k םילילאהו" 

 רחאל הנע ?ח"י קוספב ראותמה בצמל םרג המו ,'ח קוספב ראותמה בצמל םרג המ 

.ז"י-'ז םיקוספב ןויע

.'כ-ד"י םיקוספ ,ז"י קרפ ,םירבדבו ,'ח-'ז םיקוספב ונקרפב ןייע .ב

?הלא םיעטק ינשל ףתושמה ןיינעה והמ

תורצק תולאש — ינש קלח
)תודוקנ 03(  הרות — ינש קרפ

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל( 7-31 תולאשהמ שמח לע הנע

.א"כ-ב"י םיקוספ ,ו"ט קרפ ,תישארבב ןייע .7

.א"כ-ז"י םיקוספבו ז"ט-ב"י םיקוספב ןייע .א

?ב"י קוספבש רואיתה לע ז"י קוספב רואיתה ףיסומ המ 

 ול תונתינה תוחטבהה ןה המו ,ז"ט-ב"י םיקוספב םהרבאל תונתינה תוחטבהה ןה המ .ב

?א"כ-ז"י םיקוספב

.ט"י-'א םיקוספ ,ב"כ קרפ ,תישארבב ןייע .8

.םיימעפ םהרבא לא ארוק 'ה ךאלמ הד Lעה תשרפב .א

 האירקב ולש הרטמה התייה המו ,הנושארה האירקב ךאלמה לש הרטמה התייה המ 

?היינשה

.)ב"י קוספ( "התא םיק א א Vְי יכ יתעדי התע יכ" .ב

."  …יתעדי התע יכ" :םהרבאל רמאנ וירחא אקוודש ,הדקעה ןויסינב דחוימ המ רבסה 

.א"כ-ב"י םיקוספ ,ח"כ קרפ ,תישארבב ןייע .9

.)ז"י-ז"ט םיקוספ( "  …רמאיו א Tִי iַו   …הזה םוקמב 'ה שי ֵןכָא רמאיו" .א

? ֹותָא Yִיל הביסה התייה המו ,"הזה םוקמב 'ה שי ןכא" יכ עובקל בקעי תא איבה המ 

?ר Cֵנה םויקל עבקש םיאנתה ויה המו ,תושעל בקעי ר Aָנ המ .ב
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.ב"ל-ג"כ םיקוספ ,ג"כ קרפ ,ארקיוב ןייע .01

.ה"כ-ג"כ םיקוספב ןייע .א

?הז עטקב ראותמ גח הזיא )1(

.וז הווצמ יהמ ךלש םילימב בותכו ,הז גחל תדחוימה הווצמה תא הרותה ןושלמ טטצ )2(

.ב"ל-ו"כ םיקוספב ןייע .ב

 הכאלמ תושעל רוסיאה ןיבו ,הז עטקב רכזנה גחב הכאלמ תושעל רוסיאה ןיב לדבהה המ 

.הרותה ןושל לע ךתבושת תא ססב  ?)ה"כ-ג"כ םיקוספ( א ףיעסב תנייצש גחב

.'מ-ט"י םיקוספו 'ח-'ו םיקוספ ,'א קרפ ,םירבדב ןייע .11

.)'ח קוספ( "  …ץראה תא  ּו ׁש Y ּו  ּוֹא a"  ;)'ז קוספ( "  …םכל  ּועְס ּו  ּוְנ t" לארשי תא הווצמ השמ .א

?'מ-ט"י םיקוספ יפל ,לארשי ומייק הלאה םיי ּווִיצהמ הזיא )1(

.רוציקב הנע  ?רחאה יוויצה תא לארשי ומייק אל עודמ )2(

 המו ,םהלש םינבל ה Wִקיש לארשי לש )דחפה( ששחה היה המ ,עטקה ףוסב רפוסמה יפל .ב

?ךכל רשקב 'ה םהל חיטבה

.'כ-א"י םיקוספ ,'ח קרפ ,םירבדב ןייע .21

.)ד"י קוספ( " ֶ̂בְָבל ם Tְו" .א

תילילשה האצותה תויהל הלולע המו ," ֶ̂בְָבל ם Tְו" לש בצמל םורגל לולע המ ,עטקה יפל

?הז בצמ לש

.הז עטק יפל ,לארשיל 'ה השעש תובוטהמ םייתש בותכ )1( .ב

?לארשיל 'ה השעש תובוטה תא הריכזמ הרותה המ םֵ ׁשל )2( 

.'כ-ח"י םיקוספ ,ז"ט קרפ ,םירבדב ןייע .31

.םיניידה לע הוַוצמ הרותהש "השעת אל" תווצמ שולש תא ךלש םילימב בותכ .א

.ו"כ-ז"י םיקוספ ,ז"כ קרפ ,םירבדב ןייע .ב

.הז עטקב םג תורכזנ רשאו  א ףיעסב תבתכש ,"השעת אל" תווצמ יתש ןייצ 
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)תודוקנ 03(  םיבותכו םיאיבנ — ישילש קרפ

.)תודוקנ 6 — הלאש לכל(  41-02 תולאשהמ שמח לע הנע

.ב"י קרפ ,א םיכלמב ןייע .41

.ו"ט-'ג םיקוספב ןייע .א

.)ד"י קוספ( "םִי Oַ U aעָ a םכתא רֵ qַיֲא ינאו םיט ֹושב םכתא רַ qִי יבא" 

?םעה תשקבל םעבחר תבושת התייה המ ,הלא םירבד יפ לע 

.ג"ל-ה"כ םיקוספב ןייע .ב

?דוד תיבל בושת הכלממהש םעברי דחפ עודמ )1(

?תאז עונמל ידכ םעברי השע המ )2(

.א"כ-'א םיקוספ ,ז"י קרפ ,ב םיכלמב ןייע .51

.ב"י-'ג םיקוספב ןייע .א

.ךתבושת תא ט t Vָ  ?ןורמושב םחליהל רושא ךלמ אצי הללגבש הביסה התייה המ )1(

?וז המחלמל 'ה תאמ הביסה התייה המ )2(

.'ו-'א םיקוספ ,ח"י קרפב ןייע .ב

?לארשי תא הלגהש ןמזב הדוהי תא 'ה ָהְלגִה אל עודמ ,הלא םיקוספ יפ לע 

.'כ-'א םיקוספ ,ב"כ קרפ ,ב םיכלמב ןייע .61

.א"י-'ג םיקוספב ןייע .א

?לודגה ןהוכה  ּוָה Nְ iלִחמ והישאי שרד המ )1(

?וידגב תא והישאי ערק עודמ )2(

.'כ-ח"י םיקוספב ןייע .ב

.והישאיל 'ה לש החטבה תרכזנ 'כ קוספב 

?האיבנה הדלוח ירבד יפל ,והישאיל וז החטבה חיטבמ 'ה עודמ 
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.ח"י-'י םיקוספ ,'א קרפ ,היעשיב ןייע .71

.)ב"י קוספ( "ֶםכ Eֶימ תאז  ּׁש Lִב ימ ַיָנ t תוא Tֵל  ּוֹאבָת יכ" .א

 ֶלג Wָל םילוע םה םא ירה — הז ןיינעב לארשיל איבנה לש הֵָחכ ֹותה תא ריבסהל רשפא ךיא 

.ו"ט-ב"י םיקוספב ןויע רחאל הנע  ?הווצמ םימייקמ םה ,שדקמל

.)ח"י קוספ( "וניבלי ֶגלֶ  k gַ םִינָ  k gַ םכיאטח ויהי םא" .ב

 a ָאיבנה לש לשִמנה תאו לשמה תא רֵא.

.ו"כ-ח"י םיקוספ ,'מ קרפ ,היעשיב ןייע .81

.'כ-ח"י םיקוספב ןייע .א

?איבנה תעדל ,עיגהל םיכירצ םה הנקסמ וזיאלו ,הלא םיקוספב הנופ איבנה ימ לא 

.ו"כ קוספב ןייע .ב

?םורמל םהיניע תא ואשיי רשאכ ןיבהל לארשי םיכירצ המ 

.ו"ט רומזמ ,םילהתב ןייע .91

:קידצה לש תואבה תויוגהנתִההמ תחא לכ רֵאָ a .א

.)'ד קוספ( "סָאִמנ ויניעב הזִבנ" —

— "k ְַסt ןתנ אל  ֹו a ְה קוספ( " _ֶ ֶׁשנ'(.

?רומזמה יפל ול חטבומ ףסונ לומג הזיאו , 'ה קוספ יפל קידצל חטבומ לומג הזיא .ב

.ה"מק רומזמ ,םילהתב ןייע .02

 לע ךירבד תא ססב  ?םיאטוחה לא 'ה לש וסחי לע 'ט-א םיקוספמ דומלל רשפא המ .א

.בותכה

.)'ג קוספ( "ֹדאמ ָל lֻהְמו 'ה לודג" .ב

."ֹדאמ ָל lֻהְמ" 'ה םללגבש םירבד השולש ןייצו ז"ט-'ד םיקוספב ןייע 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא




