
 םיהולאה ןוצר

 

 ןושאר רסמ

 הייסנכה ךרד חישמה תּוׁשאָרב םירבדה לכ תא רבד לש ופוסב דחאל םוקיב םיהולא ןוצר תמולעת
 חישמה ףוגכ

 9-11 ,1-2:אכ ;11:ד תולגתה ;9:א םיסולוק ;17:ה ;11:ג ;9-11 ,5:א םיספא :םיבותכב האירק
I. 9:א םיסולוק ;17:ה םיספא – ןודאה ןוצר והמ ןיבהל ונילע. 
II. 11 ,9 ,5:א םיספא – גישהל ןווכתמ אוהש המו הצור אוהש המ אוה םיהולא ןוצר 

 11:ג ;11 :פ – תיחצנה ותילכתל רוקמה אוהש ,יחצנ ןוצר שי םיהולאל .א
 ורוקמ בלב ןכוש אוה ;יחצנ םג אוה ונוצר ,םויס וא הלחתה אלל ,יחצנ אוה םיהולאש ןוויכמ .ב

 11:ד תולגתה – םוקיה לש
 11:ג םיספא – ותילכת תא םישגהל לכויש ידכ ונוצרל םירבדה לכ תא ארב םיהולא .ג
 חישמה ;םירבדה לכב ןושארה םוקמה היהי חישמלש אוהו חישמב זכורמ םיהולא לש ונוצר .ד

 .10-11 ,4:ג;15-18:א םיסולוק – םיהולא לש יחצנה ונוצרב לוכה אוה
 ףוגכ הייסנכה תא גישהל אוה םיהולא ןוצר ;הייסנכה םע חישמה תא גישהל הצור םיהולא .ה

 .16:ד ;21-22:ב ;22-23 ,9:א ;32:ה :םיספא – חישמה
 םילשורי תא גישהל יחצנה ונוצר תא םישגהל ידכב ונכותב תעכ לעופ חורכ חישמב םיהולא .ו

 השדחה ץראבו םישדחה םיימשב יחצנה ויוטיבל םיהולא דובכב האלמ השה תשא - השדחה
 .9-11 ,1-2:אכ תולגתה ;14-21:ג םיספא ;13:ב :םיפיליפ –

III. 5:א םיספא – תונב-ל שארמ ונתוא דעיי םיהולא ,ובל ץפח יפ לע 
 ונוצר ןכלו ,ונוצרב םלוגמו ונוצרמ עיגמ םיהולא לש ובל ץפח ;ובל ץפח ,ןוצר שי םיהולאל .א

 .11 ,9 ,5 .פ - םדוק עיגמ
 בהואה ,יחה םיהולאל ;וביל תקושת יהוז – םיהולא תא חמשמש המ  אוה םיהולא לש ובל ץפח .ב

 .5.פ – בל תקושת שי טלחהב ,יתילכתהו
 5.פ – ובל תקושת יפל ,וגונעת יפל וינב תויהל שארמ ונתוא דעיי םיהולא .ג

 ידי לע שדקתהל - םישודק תושעיהל ;םישודק תויהל ונב םיהולא רחב ,םלועה דוסי ינפל .1
 ,ךילהתה הז - ונתיא ועבט תא גזממ זאו ונכותל ונמצע תא קלחמ אוהש ךכ ידי לע םיהולא
 .4.פ – יעצמאה

 ןבל ונתופרטצה ידי לע תישענ איהו ,הרטמה וז ,דעיה הז םיהולא לש וינב תויהל .2
 םיהולא ידי לע ֵהנּוּבְת ונתושי לכש ךכ םיהולא לש ורוכב ןב תומדל ונתמאתהו ,םיהולאה

 .15:א םיסולוק ;29:ח םימור ;5.פ—
IV. םיספא – "ונוצר תצע יפ לע םירבדה לכ תא ליעפמה הז לש ותילכת יפ לע שארמ ונדעונ" ונא 

 :11:א
 .ותנווכ ,ונוצר תמשגהל ךרדב ותובשחתה איה םיהולא לש ותצעו ,ותנווכ אוה םיהולא ןוצר .א
 איהש ,הטלחה ,הצע תעיבקל םלועה דוסי ינפל שולישה ידי לע הצעומ הכרענ ,ונוצר יפ לע .ב

 .11:א םיספא ;8:גי תולגתה ; 20:א ,'א סורטפ – רדגומה ונוצר
V. ונוצר תמולעת" לע רבדמ 9:א םיספא ןכל ,המולעתכ וכותב רתסוה םיהולא לש ונוצר": 

 .9 ,3-5:ג ;9 :פ – המולעת וז התייה ,ןאכמ ;וב רתסוה הז ןוצר ךא ,ןוצר םיהולאל היה חצנב .א
 תועצמאב וזה תרתסנה המולעתה תא ונל עידוה םיהולא ,ותונובנבו ותמכוחבו וביל גונעתב .ב

 – ותיילעו ותייחת ,ותבילצ ,רשבב חישמה לש ותומשגתה תועצמאב רמולכ ,חישמב ותולגתה
 .34 ,3:ח ;25:ד ;3-4:א םימור ;14:א ןנחוי ;9:א



VI. הייסנכה ךרד חישמה תּוׁשאָרב םירבדה לכ תא דחאל אוה םוקיב םיהולא לש ונוצר ,רבד לש ופוסב 
 :1-2:אכ תולגתה ;22-23 ,10:א םיספא – חישמה ףוגכ

 תּוׁשאָרב םירבדה לכ תא דחאל ,םינמזה אולמ תלכלכב ,איה םיהולא לש תיחצנה ותנווכ .א
 .22 ,10:א םיספא – ילסרבינואה שארה תויהל הנּומש ,חישמה

 םישדחה םיימשב חישמה תּוׁשאָרב ודחואי םירבדה לכ ,תורודה לכב םיהולא תויצסנפסיד ךרד .ב
 1-2 :אכ תולגתה – םיהולא לש םייחצנה הלכלכהו להנמה ויהי הלא ;השדחה ץראבו

 :19-23:ח םימור – לובלבל םורגלו םיהולא לש ותאירב תא תיחשהל איה ןטשה תרטמ .ג
 ותאירבל תוומה םרוגכ ומצע תא ןטשה תקרזה ידי לע םרגנה תוברוח לת אוה ולוכ םוקיה .1

 .20-21 :ח םימור ;14:ב םירבע – םיהולא לש
 םירבדה לכ דוחיא ידי לע תוריחל ואיבהל דובעשמ ותאירב רורחשל לעופ םיהולא .2

 .10 ,22:א םיספא – חישמה תּוׁשאָרב
-12:א םיסולוק – חישמה תּוׁשאָר תחת דחאתהלו תוברוחה לתמ לאגיהל םיכירצ ונלוכ .3

13. 
 ינפמ םג אלא ,יִאְטֵחה ,לופנה ונבצממ קר אל ונתוא עישוהל הדעונ םיהולא לש ותעושי .4

 .21-22 ,1-8:ב םיספא ;12-13 .פ – תוברוחה לת
 הייסנכה ךרד חישמה תּוׁשאָרב םירבדה לכ דוחיא ידי לע חישמל םירבדה לכ תא ףיפכי םיהולא .ד

 :20-28:וט ,'א םיתנירוק – חישמה ףוגכ
 ,4:א םיספא – שארכ חישמה םע חישמה ףוג תויהל ולש םירחבנה תא דחאמ םיהולא .1

22-23 
 םילוכי ונא םיוסמ ןבומבש איה רבדה תועמשמ ;היסנכל תרבעומ חישמה לש ותּוׁשאָר .א

 .םירבדה לכ לע חישמה תּוׁשאָר תא קולחל
 ןוויכמ רחא רבד לכל לעמ ונחנא ;ומצע חישמה דבלמ רבד תחת תאצמנ הניא הייסנכה .ב

 .םירבדה לכ לעמ אצמנש ימ לש ףוגה ונחנאש
 םירחבנה תא איבי םיהולאש אוה חישמה תּוׁשאָרב םירבדה לכ דוחיאב ןושארה דעצה .ג

 ;22 .פ – חישמה תּוׁשאָר תחת םתוא דימעיו ימוקיה ןברוחל ץוחמ ,וינב תא ,ולש
 .19 ,10:ב ;18:א םיסולוק ;23:ה ;15:ד

 תא דחאל ךרד שי םיהולאל ,חישמה תּוׁשאָרב דוחיאל המצע תא הליבומ הייסנכה רשאכ .2
 :10 ,22-23:א םיספא – חישמה תּוׁשאָרב םירבדה ראש לכ
 ,ותילכת תא םישגהלו ויתויעב תא רותפל ידכ םיהולא תא שמשמה ילכ איה הייסנכה .א

 .9-11 :ג – םדאה םע תוגזמתה ידי לע םדאה תועצמאב אטבתהל איהש
-22 :א - םירבדה לכ לע ימוקיה שארה היהי שארכ חישמה םע ףוגה ,רבד לש ופוסב .ב

23. 
 3:אי ,'א םיתנירוק ;15:ד – תּוׁשאָרב דוחיא לש םייח םה הייסנכה ייח .3

 .חישמה תּוׁשאָרב םידחאתמ ונא םיניקתה הייסנכה ייחב .א
 .הייסנכה תא תעדל םילוכי ונניא ,חישמה תּוׁשאָרב דחאתהל הז המ םיעדוי ונניא םא .ב
 לודגל ונילע ךכ םשל ;חישמה תּוׁשאָרב דחאתהל המזוי םיחקול ונא הייסנכה ייחב .ג

 .15:ד םיספא – םייחב
 ;15:ג ;4:א ,'א סואיתומיט – תיהולאה הקולחה ךרד חישמה תּוׁשאָרב םידחואמ ונא .ד

 .16-17 ,9 ,2:ג ;1:א םיספא
 ,הקותמ הקולח אוהש להנמ תועצמאב וילואגו וירחבנל ומצע תא רידחמ םיהולא .ה

 .15:ג ;4:א ,'א סואיתומיט ;2:ג ;10:א – חונ תיב קשמ רדסה ,תימיטניא תולייד
 :12:ח ;4:א ןנחוי– רואהו םייחה ידי לע אוה הייסנכה ייחב חישמה תּוׁשאָרב דוחיאה .ה

 תמועל רוא ,תוומה תמועל םייחה ,ןטשה תמועל חישמה איה םיהולא לש םוקישה ךרד .1
 .לובלב תמועל רדסו ךשוח

 .4-10 :זל .לאקזחי - םייחה םרוגמ עיגמ ותּוׁשאָרב דוחיאה ;תוומה םרוגמ עבונ ןברוחה .2
 - םייחכ ונכותל ומצע תא ליצאהל איה ותאירבל תודחאה תא בישהל םיהולא לש ךרדה .3

 .19-21 ,10-11 ,6 :ח םימור



 רתוי םילדג ונאש לככ ;םייחב לודגל ונילע ,תישעמ הרוצב תוברוחה לתמ לאגינש ידכב .4
 םיסולוק ;15:ד םיספא – ימוקיה ןברוחהמ םיצלחנו רתוי ותּוׁשאָרב םידחואמ ונא ,םייחב
 .19:ב

-8:ה םיספא ;4 :א ןנחוי - ונכותב ריאמ םייחה רוא ,םייחכ ונכותל סנכנ םיהולא רשאכ .5
9: 
 12:ח ןנחוי – ךשוחה תא רזפמ הזה רואהו ,תוומה תא םיעלוב הלא םייח .א
 הינומרה ,רדסל םילבומו לובלבה ןמ םילאגנ ונא ,רואה תחתו םייחב םיאצמנ ונא םא .ב

 .תודחאו
 תּוׁשאָרב ודחואי םירבדה לכ ,זכרמכ השדחה םילשורי םע השדחה ץראבו םישדחה םיימשב .ו

-1א :בכ ;23-25 ,2-3 :אכ תולגתה – 10 :א םיספא לש האלמה המשגהה היהת וז ;חישמה
2: 
 .23:אכ ;1 .פ – רוא תחת היהיו םייחב יוור היהי לכה השדחה םילשוריב .1
 תוכלוהה תומואה לכ תאו ,שארה תא ףיקמה ףוגה תא ,שארה תא םיאור ונא אכ תולגתהב .2

 18 .פ – הפוקשה ריעה ךרד גצומש רואה תּוׁשאָרב דחואי ולוכ םוקיה ;ריעה רואב
  



 ינש רסמ

  חישמה תושארב םירבדה לכ תא דחאל םיהולא לש בגשנהו לודגה ונוצרב תופתתשההו העידיה

 ב1:ח ,'א רוק ;19:ב לוק ;15-16:ד ;9-10:א .ספא :םיבותכב האירק
I.  "תֶא דחאל םינמזה תואלמ תלכלכ םשל ומצע וב ןנכתש ,ֹוצְפֶח יִפְּכ ֹונֹוצְר תמולעת תֶא ּונָל ַעיִדֹוהְו 

 9-10:א םיספא - "ץֶרָאָּבֶּׁש הַמ תֶאְו םִיַמָּׁשַּבֶּׁש הַמ תֶא ,ַחיִׁשָּמה תושארַּב לֹּכַה
 לכ תא דחאל איה ומצעב ןווכו ןנכת ,ותקושת יפ לע ,םיהולאש ,היצסנפסידה וא ,הלכלכה .א

 .םינמזה תואלמב חישמה תושארב םירבדה
 םייחה םרוגכ יתלת דחה םיהולאה לש תעפושה םייחה תקפסא תקולח תועצמאב השענ הז .ב

 .ףוגל רבחתהלו תוומה בצממ םוקל םילוכי םהש ךכ ,הייסנכה ירבח לכ ךותל
 ועיפוי השדחה ץראהו םישדחה םיימשה רשאכ עיגת םינמזה תואלמו ,םינדיעל סחייתמ םינמזה .ג

 :םינדיעה לכב ומלשוי םיהולא לש תויצסנפסידה לכש רחאל
 תא םיהולא לש הקולחל תסחייתמ איהו ,הקולח לש עפומ וא השעמ איה היצסצנפסיד .1

 ךותל רדחויש ועבטו וייח םע םיהולא דוסיל םיקוקז ונא ;םירחבנה וישנא ךותל ומצע
 .ונתושי

 דסחה ןדיע ,)השמ( קוחה ןדיע ,)םדא( אטחה ןדיע :םינדיע העברא םנשי לכה ךסב .2
 .)ףלאה( תוכלמה ןדיעו ,)חישמה(

 ול התייה ;ףסוי םע בקעיו ,קחצי ,םהרבא ,חנ ,ךונח ,שונא ,לבהל ומצע תא קליח םיהולא .3
 .עושי ןודאל ןבומכו השמל רתוי דוע הלודג היצסנפסיד

 הממ רתוי ףא הלודג םיהולא לש היצסנפסידה ;השדחה תירבה תורגאב תכשמנ וז הקולח .4
 רתוי הבחרו רתוי ההובג ,רתוי הקומע הקולח שי םויכ ;סולואפ חילשה לש ןמזב התייהש
 .10:ד ,'א סורטפ ;2:ג .םיספא האר - םיהולא דסח לש

 ,המלשה ,תיפוסה היצסנפסידה ;םינמזה תואלמל דע ףלאה ךרואל ךשמית וז היצסנפסיד .5
 .1-2 :בכ תולגתה - השדחה םילשורי ריעה לכל יתלת דחה םיהולאה לש ותקולח היהת

 ונחנאשכ ;םויכ הייסנכה ייחב וזה תמלשומה היצסנפסידה לש הרוטאיניממ םינהנ ונא .6
 םיניתממ ונא ,הייסנכה ייחב םייחה ץעכ חישמה תא םילכואו םייחה םימכ חורהמ םינהנ
 ;3-4:י ,'א םיתנירוק- יתלת דחה םיהולאב ואולמב םייוור ונא הב ,המלשה היצסנפסידל
  .57:ו ןנחוי ;14 ,2:בכ ;7:ב תולגתה ;13:בי

 ,רואב היוור השדחה םילשוריש ןוויכמ ;)12:ח ;4:א( רוא םג שי ,םיאצמנ םייחהש ןכיה .7
 טלושהו ריאמה ונרוא היהת יתלת דחה םיהולאה תליהת ;שמשה רואב ךרוצ הל ןיא
 .)23:אכ תולגתה(

 ,רואו םייח ויהי תאז םוקמב ;ךשוח היהי אלו ,תוומ אל ,הליל ויהי אל השדחה םילשוריב .8
 תושארב ירמגל םידחואמ תויהל ךכבו בוט רדסב תויהלו םמורתהל םירבדה לכל ומרגיש
 .)10:א םיספא ;24.פ( חישמה

 לשממה ויהי  ולא ,השדחה םילשוריב חישמה תושארב ירמגל םידחואמ דומענשכ .9
 .םיהולא לש םייחצנה הלכלכהו

 דע 3 םיקוספב םיסוכמה םירבדה לכ לש אשונה אוה 10:א םיספאב םירבדה לכ לש דוחיאה .ד
 לכ דוחיא לש הרטמל ונתוא ןנחו ונל חלס ,ונתוא לאג ,ונתוא דעיי ,ונב רחב םיהולא - 9
 .חישמה תושארב םירבדה

 חישמה ףוגש ךכ "היסנכל" אוה חישמה תושארב הז דוחיא יכ דוע םילגמ 23- ו 22 םיקוספה .ה
 תוומב ימוקיה תוברוחה לתמ לצוהש רחאל ,שארכ חישמל ךייישש לכב ףתתשהל לוכי
 תויהל עמשמ ןברוחהמ לצניהל ;םדאה דרמו םיכאלמה דרמ ידי לע םרגנ רשא ,ךשוחבו
 .)חישמה תושארב( םידחואמ

 ;6 :אי ;4:ב היעשי( םיטלחומ הינומרהו םולש ויהי ,חישמה תושארב דחואמ לכה רשאכ .ו
 ישעמ( םירבדה לכ תבשהמ ליחתי הז ;ןברוחמ האלמ הלצהו ,)12-13 :וצ םילהת ;12:הנ
 .)21:ג

 ךרדה יכ הארמ  – תורזופמהו תושביה ,תותמה תומצעה תועיפומ הב  – זל לאקזחיב הנומתה .ז
 :םייחה ךרד איה תיתימאה תודחאב םיהולאה תיבו הייסנכה ,ףוגה תא גישהל תידוחייה



 תויהל תודחאב ומקו ויח םהו ,םייחל םהל הכפה איה ,םיתמה לא הסנכנ המישנה רשאכ .1
 .רידא אבצ

 .1-14 .פ – םייחב הלידגו םייחה תקולח לש האצותכ דחאל וכפהו ויחוה תותמה תומצעה .2
 םרוגכ ונכותל ומצע תא רידחהל איה )חישמה תושארב( ונתא דחאל םיהולא לש ךרדה .3

 .ףוגב הזל הז םירבוחמ תויהלו םוקל לכונש ידכ םייחה
II. לכב - םירבדה לכב ,שארה ,חישמה ךותל לודגל ונילע ,חישמה תושארב םידחואמ תויהל תנמ לע 

 10:ד הירכז ;15:ד םיספא – ונתדובעבו ונלש םוימויה ייחב ןטק וא לודג רבד לכב ושוריפ םירבדה
 םיהולא לש ולודיג ,םיהולא לש ותלידג איהש ,ףוגה תלידג איה ףוגה לש תינגרואה תוחתפתהה .א

 .19:ב םיסולוק ;16:ד ;21-12:ב םיספא – םירביאה לכב ,םייחכ
 היעבה ;ונכותב םיהולאמ רתוי גישהל הז םייחב לודגל ;םינוב םירביא םה םילדגה םירביאה .ב

 .1-6:במ ;1-5:א בויא ;16:ד םיספא – םיהולאב רוסחמ ונל שיש איה ונלש
 םיספאב תמא ;תיהולאה הבהאה םוחתבו דוסיב תמאב זוחאל ונילע ,שארה ךותל לודגל תנמ לע .ג

 :4:ג םימור -םייתימא םירבד השוריפ 15:ד
 :3-4:א ,'א סואיתומיט – םיהולא לש תיחצנה הלכלכב זוחאל ונילע .1

 .9:ג םיספא – םיהולאב היובחה המולעתה תלכלכ וז .א
 םלתשהל תנמ לע חישמה לש ינגרואה ףוגכ היסנכה תא גישהל איה וז הלכלכ .ב

 .פ – םיהולא לש תינווג-ברה ותמכחכ חישמה לש ויוטיב ךרוצל השדחה םילשוריב
 .30:א ,'א םיתנירוק ;22-23:א ;10-11

 :23:א םיספא ;6 :די ןנחוי - ללוכ לכה חישמב זוחאל ונילע .2
 .18 :ג  – הכרעהל תנתינ אל ותדימ .א
 8.פ – רקח אלל אוה ולש רשועה .ב
  19.פ – עדי לכ לע הלוע ותבהא .ג

 :15:ג ,'א סואיתומיט – חישמה ףוגכ הייסנכב זוחאל ונילע .3
 12:בי ,'א םיתנירוק ;4:ט םישעמ - דגואמה חישמה אוה חישמה ףוג .א
 19:ג ;23:א םיספא – םיהולא לשו חישמה לש ,יוטיבה ,תואלמה אוה חישמה ףוג .ב

 והיעשי ' ר  ;19:ב םיסולוק – חישמה תושאר תוכמסב הרכהה ךרד שארה ךותל םילדג ונא .ד
 :10-11:גכ ;25-27:כ יתמ ;3:ה 'א סורטפ ;14:ט
 3:אי ,'א םיתנירוק – םלוכ שאר אוה חישמה .1
 23:ה םיספא – הייסנכה שאר אוה חישמה .2
 .10 ,22:א – םירבדה לכ שאר אוה חישמה .3

 חישמה תושארב דחאתהל םינכומ םהש ךכב חישמה תושארב דוחיאב םיפתתשמ םינימאמה .ה
 ;4:א ןנחוי - חישמה לש ורוא תחת םייח ידי לעו םייחב הלידג ידי לע רמולכ ,הייסנכה ייחב
 .23-25:אכ תולגתה ;8-9:ה ;15-16:ד םיספא ;12:ח

 םיימינפה םיקלחה לכב לודגלו רבגתהל חישמל םירשפאמ ונאש ךכב שארה ךותל םילדג ונא .ו
 :ונתושיי לש
 ,שמתשהל ונילע ,תעדל ונילע ;)6:ח םימור( ונחורל בל םישל ונילע ,םייחב לודגל ידכ .1

 :)6-8:ד ,'א סואיתומיט( תגזוממה ונחור תא ןמאל ונילעו
 תעדל ידכ תולגתהו המכוח לש חורל ללפתהל םיכירצ ונחנאש הארמ 17:א םיספא .א

 .םיהולא לש ותלכלכ תאו חישמה תא םאולמב
 .חורב םיהולא לש ונכשמ םוקמל דחי םינבנ םינימאמה לכש רמוא 22:ב םיספא .ב
 םישודקה ויאיבנו ויחילש ינפב התלגתה חישמה לש המולעתהש רמאנ  5:ג םייספאב .ג

 .חורב
 ,ימינפה םדאה ךותל קזחתהל ידכ ללפתהל םיכירצ ונחנאש הארמ 16:ג םייספאה .ד

 .הייחכ םיהולא ייח םע שדחמ הדלונש ונחור אוהש
 .ונלכש חורב שדחתהל ונל רמוא 23:ד םיספא .ה
 .חורב אלמתהל ונל רמוא 18:ה םיספא .ו
 .חורב תע לכב ללפתהל ונל רמוא  18:ו םיספא .ז

 ,חישמה לש ותומלגתהכ ,שודקה רבדה ןוזמו בלחמ לוכאל ונילע ,םייחב לודגל תנמ לע .2
 .13-14:ה םירבע ;2:ב ,'א סורטפ – םיהולא לש יחה ורבד



III. 19:ב םיסולוק ;16:ד םיספא – ףוגה תיינבל שארהמ אציי ונדיקפת ,םייחב שארה ךותל לדגנשכ: 
 רשוע ונל קפוסי ,םירבדה לכב וכותל לדגנשכו םירבדה לכ שאר תויהל חישמל רשפאנשכ .א

-37:ז ןנחוי ;4ב:די ,'א םיתנירוק – ףוגה לש םירחא םירבאל ריבעהל והשמ ונממ לבקנ ,וייח
39. 
 ןעמל םישודקה ךותל היחמה חורכ חישמה תא שיגהל עמשמ חישמה ףוג תא תונבל .1

 8 ,6:ג ,'ב םיתנירוק – חישמה ךותל םתלידג
 – לודגל ולכויש ידכ ,ןודאה ידי לע ןוזיהלו ןודאהמ תונהיל דומלל םישדקל רוזעל ונילע .2

 24:א ,'ב םיתנירוק ;25:א םיפיליפ
 15-16:ד םיספא- חישמה ףוג תחימצל םרוג ףוגה לכ חישמה לש ותושאר תחת .ב

- חישמה ףוגב תויפיצפסה תונתמה לכ - הרישעה הקפסאב רוביח לכ ךרד איה וז הלידג .1
  11-12  .פ

 7-8 ..פ – חישמה ףוגב רביא לכ - דחא קלח לכ לש הדימב הלועפה ךרד איה וז הלידג .2
 :הבהא ידי לעו הבהאב איה ותושאר תחת חישמה ףוג תיינב .ג

 ;חישמה ףוג תיינב ןעמל לכה תושעלו רבד לכ תויהל רתויב תניוצמה ךרדה איה הבהא .1
 – ןודאה םע התואנ םיסחי תכרעמב ונתוא רומשל לוכי אל הבהאל טרפ רבד םוש
 .13:גי – ב31:בי ,'א םיתנירוק

 ,'א ןנחוי( םיהולא לש תימינפה תוהמכ הבהא ךותל ונתוא איבהל איה םיספא רפס תרטמ .2
 הבהאה תוקיתמב ותוחכונמ תונהילו הבהאכ םיהולאמ תונהיל לכונש ידכ )16 ,8 :ד
 ,2 :ד ;17:ג ;4:א 24:ו ;25:ה םיספא( חישמה השעש יפכ םירחא בוהאל ךכבו תיהולאה

 .)2 :ה ;15-16
 תיינבל סחייתמ הז ;)ב1 :ח ,'א םיתנירוק( " הָנֹוּב הָבֲהַאָה dַא ,הָוֲאַּג יֵדיִל הָאיִבְמ תַעַּד" .3

 .חישמה לש ותושאר תחת דגואמה חישמה ףוג
 ;ונממ לועפל הז חישמה ףוגב לועפל לבא ,חישמה ,שארה ךותל לודגל הז םייחב לודגל .ד

 תופתתשה יהוז ;ףוגה תיינבל שארהמ אצויה והשמ ונל שי זאו שארה ךותל םילדג ונא ,תישאר
 .15-16 :ד  – חישמה תושארב םירבדה לכ תא דחאל םיהולא לש הלענהו לודגה ונוצרב

  



 ישילש רסמ

 םיהולא לש ונוצרו ובל יפ לע םייח תויחל

 1-21 :בי .םימור ;5-10 :י םירבע ;9-11:א םיספא ;36 ,22:גי ישעמ :םיבותכב האירק
I. תרישו םיהולא לש ונוצר תא השעש ,םיהולא לש וביל יפ לע םדא - דוד לש ןקויד ליכמ ך"נתה 

 לש ומשל תיב תונבל דוד לש ובלב הז היה .)36 ,22:גי ישעמ( םיהולא תצע יפ לע ולש ורוד תא
 חישמה ףוג תיינבל ותלכלכ תמשגה רובע ךרד לכב ונתוא ךרבמ םיהולא םויה ;לארשי יהולא ,הוהי
 ;20-22 :ב םיספא ;18 :זט יתמ ;2 :חכ ;7 :בכ א ירבד ;17:ח 'א םיכלמ ;א 14 :גי א לאומש(
 .)16:ד

II. ותילכתו ,ונוצר תצע ,םיהולא לש וביל ץפח ,ולש השדחה תירבה תלכלכב םיהולא לש לודגה ונוצר 
 ,9-11 :א - דבועמה יתלת דחה םיהולאה תומלגתה ,חישמה לש ויוטיבו ותלדגהל ףוג גישהל םה

 :9-11 :ג ;22-23
 איה הייסנכהו ,הייסנכה רוצייל דעוימ םדאה ,םדאל תדעוימ ץראה ,ץראל םידעוימ םימשה .א

 ףוג גישהל אוה םיהולא לש לודגה ןוצרה ;דבועמה יתלת דחה םיהולאה לש יוטיבהו הלדגהה
 דחה םיהולאה לש ותומדל ורמתוהו ושדחתה ,ושדקתה ,שדחמ ודלונש םדא ינבמ בכרומה
 18:ג ;16:ד 'ב םיתנירוק ;26:ה םיספא ;12-13:א ןנחוי ;1:בי הירכז – דבועמה יתלת

 תנגפה ךרוצל חישמה לש ינגרואה ופוגכ הייסנכ גישהל ףסונב אוה םיהולא לש לודגה ןוצרה .ב
 .9-10 :ג .םיספא - תינווג-ברה ותמכוח

 םזינגרואכ חישמה ףוג תמולעת ,)9:א( םיהולא ןוצר תמולעת תא ףשוח םיספא רפסב קרפ לכ .ג
 :תידוחיי טבמ תדוקנמ ,יתלת דחה םיהולאה לש
 רודישו דבועמה שולישה תקולח לש ]אצות[ הדלות ונה חישמה ףוגש הלגמ א םיספא .1

 .הלעתמה חישמה ]תריסמ[
  - שדחה םדאכ יתלת דחה םיהולאה לש תפומה תריצי אוה חישמה ףוגש הלגמ ב םיספא .2

 15-16 ,10 ..פ
 ונל קפוסמש ךכב ,יתלת דחה םיהולאה לש ותואלמ אוה חישמה ףוגש הלגמ ג םיספא .3

 .14-19 ,8 .פ – ונבילב ותיב תא םיקמ חישמהש ךכבו ,חישמה לש רשועה
 םינימאמה םע דבועמה יתלת דחה םיהולאה לש גוזימ אוה חישמה ףוגש הלגמ ד םיספא .4

 .11-16 ,4-6 .פ – דחאה תורישה ידי לע הנבנ הז דחא ףוג יכו שדחמ ודלונש
 וקופיס ןעמל חישמה לש ותלכ ויהיש רואה ידלימ בכרומ חישמה ףוגש הלגמ ה םיספא .5

 25-27 ,8-9 . .פ – חישמה לש
 תא סיבהל ידכ יתלת דחה םיהולאה לש דגואמה םחולה אוה חישמה ףוגש הלגמ ו םיספא .6

 .10-20 .פ - םיהולאה ביוא
 ,"םיאתה" םג אוה בברע הלימה שוריפ ;)24:בי 'א םיתנירוק( דחי ףוגה תא בברע םיהולא .ד

 :"גזימו"ו "ןזיא" ,"ינומרהל ךפה"
 תא קלחל ,חורה יפ לע תויהלו בלצה תא רובעל ונילע ,ףוגה ייחב םיבברועמ תויהל ידכ .1

 .חישמה ףוג תבוטל םירחאל חישמה
 םע רבחתהל ידכ םירצוע דימת ונא ,והשמ תושעל םידמוע ונא רשאכש ושוריפ בוברע .2

 .םירחא
 השדחה םילשורי תא שממל ידכ )23:א םיספא( ימוקיה חישמה ףוג תיינבל דעונ בוברעה .3

-8 :ג םיספא( וביל ץפחל םאתהב םיהולא תלכלכ לש תיפוסה הרטמכ )2 :אכ תולגתה(
 .)9-10 :א ;10

III. תונהיל לכונש ידכ ך"נתב תונברקהו םיחבזה לכ תא ףילחי חישמהש אוה םיהולא לש לודגה ןוצרה 
  .7-9:מ םילהת ;5-10 :י .םירבע - ונלש לוכב לככ ונממ
 השדחה תירבה תלכלכ תא ליעפמה םרוגה אוה חישמה ,השדחה תירבה לש ידוחייה ןברוקכ .א

 התיינבו הייסנכה רוצייל התוימוקיו התויזכרמ תויהל לכוי אוהש ךכ )28:וכ יתמ( םיהולאה לש
 .השדחה םילשוריב םלשויש  ,ולש ינגרואה ףוגכ

 ומצע סוסיבו ,ך"נתה תומרטה לכ תא וקוליס ,ך"נתה לש תונברוקה לכ תא חישמה תפלחה .ב
 תמלשה רובע ןדיעה תא ףילחה חישמה ,ךכיפל ;םיהולא לש לודגה ןוצרה םה ,ונרובע לככ



 םיטלג ;17:ה 'ב םיתנירוק( םיהולא לש הנשיה האירבה ךותמ םיהולא לש השדחה האירבה
 :א תישארב רפסב תרכזומה םוקיה תאירבמ לודג ולש ןדיעה יוניש ;)15:ו

 םישלו תא ףילחהל ידכ אטחה לע ןברוקה תויהל אובי חישמה יכ גנ והיעשיב אבינ ך"נתה .1
 בירקהל לכויש ידכ חישמל ףוג ןיכה םיהולא ;)11-12 ,6' ספ( םייולה לש תונברוקל ץק
 .)5 :י םירבע( תונברוק לכ תא ףילחיו םיהולאל ומצע תא

 תא םיקי אוהש תנמ לע ,הנשיה תירבה לש תונברוקה ,"הנושארה" תא קליס חישמה .2
 :9.פ .- השדחה תירבה ןברוק ,"הינש"כ ומצע
 9 .פ - לכה אוה חישמה ,"הינש ]תירבה[ "כ .א
 ידכ ,דימתלו תחא חישמה לש ופוג ןברק תועצמאב ונשדקתה הזה ןוצרה ידי לע .ב

 .10 קוספ - ונלש לוככ וב ףתתשהלו ונממ תונהיל לכונש
 תואיצמה( תותימאבו חורב םיהולאל תווחשתהל לכונש ךכ תונברוקה תואיצמ אוה חישמה .ג

-23 :ד ןנחוי - )םיהולאל תיתימא תווחתשה רובע ונתונכו ונתותימא תויהל תכפוה תיהולאה
24: 
 וקופיסו וגונעתכ חישמה תא המירטמ ,םיהולא לש ונוצר תועיבשל ירמגל התייהש ,הלועה .1

 :חכ רבדמב  ;3 :א .ארקיו - םיהולאל ןיטולחל ודעונ תומדא ילע וייחש הז ,םיהולא לש
 .16-18 :ז ןנחוי ;2-3

 םהל שיש הלאלו םיהולאל ןוזמכ תמלשומה ותוישונאב חישמה תא המירטמ החנמה .2
 .6 ,4 :טי ;38:חי ;46:ז ןנחוי ;4 ,1 :ב .ארקיו - ותוא םיתרשמו םיהולא םע תורבחתה

 תורבחתההו םולשה תויהל ךפהש הז ,םולשה ןיכשמכ חישמה תא םירטמ םולשה ןברוק .3
 םיהולא םע חישמהמ תונהיל ונל רשפאו ,וננעמל תמ אוהש ךכב םיהולא ןיבל וניניב
 םיספא ;1 :ג .ארקיו - .םיהולא םע ונלש ידדהה קופיסל חישמב םיהולא םע רבחתהלו
 21 :כ ;1-3 :בי ןנחוי ;14-15:ב

 עבטב לפטל ידכ בלצה לע תמו ונרובע אטחל השענש ימכ חישמה תא םירטמ אטחה ןברוק .4
 ;29:א ןנחוי ; 3:ח םימור ;21:ה 'ב םיתנירוק ;3:ד ארקיו – הלופנה ונתושי לש יִאְטֵחה
 .14:ג

 םיהולא ידי לע טפשנו ולש ופוגב וניאטח תא אשנש ימכ חישמה תא םירטמ םשאה ןברוק .5
 ונתולהנתה לע החילס לבקל לכונש תנמ לע ,םִיּיִאְטֲחה ונישעמב לפטל ידכ בלצה לע
-15 :ד ןנחוי ;10-11 ,5-6 :גנ .והעישי ;18:ג ;24:ב 'א סורטפ ;6 :ה .ארקיו - תאטוחה

18. 
 .15:י ;30:ז ארקיו – הבהאב הייחתל םקוהש דחאכ חישמה תא המירטמ הפונתה תחנמ .6
 ;27:טכ תומש ;32 :ז - תולעתהו היילעב יתמצועה חישמה תא םירטמ המורתה ןברוק .7

 .21:א םיספא
 ימכ םגו ונוצר תועיבשל םיהולא ינפל ןייכ ךפשנש ימכ חישמה תא םירטמ 3ֶֶסנה ןברוק .8

 ארקיו – םיהולא לש וקופיסו ותאנה תבוטל ךפשייש ימיימש ןייכ ומצעב ונתוא הוורמש
 סואיתומיט ;17 ,ב .םיפיליפ .12:גנ והיעשי ;7-10 :חכ רבדמב ;40:טכ .תומש ;13:גכ
 13:ט םיטפוש ;.6:ד 'ב

 תואיצמכ חישמהמ םוי ידמ הנהנש ךכ ידי לע םיהולא לש ונוצרו וביל יפ לע םייח תויחל ונילע .ד
 ומצעל ונלוכ תא איבהל איהש ,יתלת דחה םיהולאה לש תיהולאה הרטמל תונברוקה לכ לש
 ודוגיא רובע ונכשמ םוקמכ ונתוא לבקל ול תתלו וננכשמ םוקמכ ותוא לבקל לכונש תנמ לע
 .22 ,3 :אכ תולגתה ; 23:די ןנחוי – ישונא-יהולאה ,לדגומה ,ימוקיה

IV. ייח תא םייקל רמולכ ,ףוגה ייח תא לגרתל חישמב םינימאמל םורגל אוה םיהולא לש לודגה ןוצרה 
 :1-21 :בי םימור -חישמה ףוג

 םייחב דחאל ונתוא ךפוה הזה דוחיאה ;ותיא ינגרוא דוחיא ונל שי ,"חישמב דחא ףוג" ונחנא .א
 :4-5 .פ- ופוג ירבא ראש לכ םעו ומע
 לע דימת זמרמ חישמב ;חישמב - ינגרואה דוחיאה לע העיבצמ 5 :בי םימורמ תחא הלימ .1

 .חישמה םע תינגרוא םידחואמ ונאש הדבועה לע וא הבשחמה
 הווצמ וט ןנחויש הביסה וז ;חישמה םע ינגרואה דוחיאב תוראשיה איה ףוגה לש תושממה .2

 .ינגרואה דוחיאב ראשיהל טושפ ועמשמ וב תוהשל ;וב תוהשל ונילע



 שפנ ,רוסמ ףוג ;ונתושי לכב ךרוצ שי ,ושממתי ,חישמה ףוג ייח ,הייסנכה ייחש תנמ לע .ב
 :11 ,1-2 :בי .םימור - םייואר הייסנכ ייחל םייחרכה םה תרעוב חורו תרמתומ
 :הייסנכה ייחל יח ןברוק וניפוג תא רוסמל ונילע .1

 םיבר םיפוגש תורמלש דיעמ הז ;דיחי אוה ןברוקהו ,םיבר םה 1 :בי םימורב םיפוג .א
 תורישה ,םיבר ונחנאש תורמלש זמרמ הז ;דחא ןברוק תויהל םיכפוה םה ,םירסמנ

 אלו םידרפומ ,םיינטרפ םיתורישמ בכרומ תויהל ךירצ אל חישמה ףוגב ונלש
 .הזל הז םירושק

 ןוויכמ ידוחיי תויהל בייח הז תורישו ,דחא םלש תוריש תווהל ךירצ ונלש תורישה לכ .ב
 .דחאה חישמה ףוג לש ותוריש אוהש

 :2-3.פ – ונלכשב שדחתהל ונילע ,ונפוג תריסמ רחאל .2
 תרמתהל סיסבה אוה ,)6 :ח( חורה לא לכשה ןוויכמ תעבונה ,לכשה תושדחתה .א .א

 שגרהו ןוצרה ,שדחתמ אוהש לככו ,ונשפנב ליבומה קלחה אוה ונלש לכשה ;ונשפנ
 .םה םג םישדחתמו וירחא םיבקוע תיטמוטוא ונלש

 הרמתה רציימ הז ;ונתושייל )-ב עמטומ( רדחומ שדח דוסיש ושוריפ שדחתהל .ב
 איהש ,חישמה ףוג תיינבל םימיאתמל ונתוא ךפוהש המ ,תימינפ תילובטמ ]יוניש[
 .הייסנכה ייח לש לוגרתה

 ייחב ךישמהל םידדּ◌ועמו םיררּועמ תויהל לכונש ידכ חורב םירעוב תויהל םיבייח ונא .3
 רדרדתהל ונל םורגל םילוכי תוירנירטקוד תוטישו ,קיר ,תמ עדי ;תיבויח הרוצב הייסנכה
 ,םירעוב ,םיחתור ,םיאנק תויהלו ונלש תורשופה לע טרחתהל ונילע ;םירשופו תויהלו
 .19-22 ,3:16 תולגתה ;11 :בי - חישמה תואיצממ האנהה תא ריזחהל לכונש ידכב

 ,תומיוסמ תולוכיו תויונמוימ לש דוסי ומיע איבמ הז דסח ,ונכותל סנכנ דסחכ חישמה רשאכ .ג
 חישמה ףוגב דקפתל םילגוסמ ונאש ךכ םייחב תונתמל תוחתפתמ ,םייחב ונתלידג יווילב ,רשא
 .4-8 :בי .םימור - םיהולא תא תרשל ידכ

 ייח לוגרתל יחרכהה סיסבה םהש םיליגרה םייחישמה םייחה תא םיארמ 21 דע 9 םיקוספ .ד
 ונא ;ףוגה ייחל רתויב תוהובגה תולעמה םע םייח הלא ;הייסנכה ייח תא םימאות םהו הייסנכה
 .17 :ה  - םייחב הכולמ ידי לע קר ףוגה ייח רובע הלאכ םייח גישהל םילוכי

 דסחה עפש ידי לע םייחב ךולמל ונל תרשפאמ )10-11 .ספ( םיהולא לש המלשה ותעושי .ה
 הלואגה( הקדצה תנתמו )תינגרואה ונתעושיל תקפסמ לכה ונתקפסאכ ומצע םיהולא(
 תחת םייח ,םייחב םיכלומ ונלוכשכ ;)תישעמ הרוצב ונילע הָלָח ה םיהולא לש תיטפשמה
 .םיישעמהו םייתימאה ףוגה ייח איה האצותה ,םייהולאה םייחה ןוטלש

  



 יעיבר רסמ

 ונשודיק - םיהולא ןוצר

 ;23-24:ה ;א3:ד ,'א םיקינולסת ;26:ה ;4-5:א םיספא ;14 ,10:בי ;10-11:ב םירבע :םיבותכב האירק
 17:זי ןנחוי

I. תויהלו םיהולאל דרפומ תויהל רמולכ ,שודק תושעיהל עמשמ שדקתהל ;ונשודיק אוה םיהולא ןוצר 
 סורטפ ;א3:ד ,'א םיקינולסת – ליגר רבד לכמ ,ןחבומה ,הנושה דחאה ,שודקה דחאכ םיהולאב יוור
 .25-27:ה ;4-5:א םיספא ;15-16:א ,'א

II. איה תושדקתה ,השעמל ;תּונְּב רובע איה תושדקתההש םיארמ 10-11 :ב םירבעו 4-5 :א םיספא 
 :םיהולא ידי לע "םינב תושעיהל"

-9 ,2:אכ תולגתה ;4-5:א םיספא – "תּונְּב ןעמל ... םישודק תויהל" רבעבש חצנב ונרחבנ .א
11. 

 םירבע – םשודיק ידי לע דובכל םיבר םינב ליבומש ונתעושי גיהנמ אוה הייחתל םקש חישמה .ב
 .10-11:ב

III. םיבותכב שודיק לש םיטביה השולש םנשי: 
 םיטרחתמ םהש ינפל םיהולא ידי לע ורחבנש םישנאה רחא שופיחב חורה שודיק ונשי .א

 2:א ,'א סורטפ – םינימאמו
-13 :ט ;12:גי םירבע – םינימאמ םישנאש תעב חישמה לש ומד ידי לע יתדמעה שודיקה ונשי .ב

 .29:י ;14
 םינימאמה לש םייחישמה םהייח לש אלמה לולסמב חורה ידי לע תדלומה היטנה שודיק ונשי .ג

 ,'ב סורטפ ;14:בכ תולגתה ;10:ה האר 22 ,19:ו ;ב16:וט םימור ;23-24:ה םיקניולסת –
 .4:א

IV. לש תיזכרמה הבשחמהו תיהולאה הלכלכה זכרמ איה תיהולאה תּונְּבה ןעמל יהולאה שודיקה 
 :השדחה תירבב תולגתהה
 ,יהולא ןפואב ונתוא תֹונָּבְל ידכ תיהולאה הלכלכה עוציבב הזיחאה וק אוה יהולאה שודיקה .א

 אל ךא( ועבטבו וייחב םיהולאל םיהז תויהל לכונש תנמ לע םיהולא ינבל ונתוא ךופהל
 .םיהולא לש ויוטיב תויהל לכונש ךכ ,)ולש תוהולאב

 םיהולא לש ותדובעב דעצ לכש ןוויכמ ,)הזיחאה טוח( הזיחאה וק אוה שודיקה יכ םירמוא ונא .ב
-4:בי םירבע ;ב3:בי ;11:ו ,'א םיתנירוק ;26-27:ה םיספא ;17:זי ןנחוי – ונשודיק אוה ,ונתא

-16:גע םילהת ;א7:ב תולגתה ;19:ה ,'א םיקינולסת ;30:ד םיספא ;28-29:ח םימור  ;14
17, 25-26. 
 – םיהולאל ונתוא ריזחהל דעוימ ,הטרחל איבמה ,ינושארה שודיקה ,שופיחה שודיק .1

 .8-11:זט ןנחוי ;17-21 ,8-10 :וט סקול ;2:א ,'א סורטפ
 םדאמ ונתוא ריבעהל ,חישמה לש םדה ידי לע אוה ,יתדמעה שודיקה ,לאוגה שודיקה .2

 .12:גי םירבע – חישמל
 ידכ ונחורמ ונתוא שדחמ ,תדלומה הייטנה שודיק לש ותליחת ,שדחמ דילומה שודיקה .3

 – םייהולאה עבטהו םייחה םע השדח האירב - םיהולא ינבל ,םיאטוחה ,ונתוא ךופהל
 .15:ו םיטלג ;17:ה ,'ב םיתנירוק ;12-13:א ןנחוי

 יקלח לכ ךרד ונלכשמ ונשפנ תא שדחמ ,תדלומה הייטנה שודיק ךשמה ,שדחמה שודיקה .4
 ;ב2:בי םימור – םיהולא לש השדחה האירבהמ קלחל ונשפנ תא ךופהל ידכ ,ונלש שפנה
 .16-18:ד ,'ב םיתנירוק ;26-27:ול לאקזחי ;23:ד םיספא ;6:ז ;4:ו

 ןפואב חישמה לש ודוסיב ימינפה ונבכרה תא ףילחמ ,ימוימויה שודיקה ,רימתמה שודיקה .5
 ;12:ג ,'א םיתנירוק – ינגרואה חישמה ףוגמ קלחכ שדח בכרהל ונתוא ךופהל ידכ ילובטמ
 .18:ג ,'ב םיתנירוק

 לש ומלצ יפל ונתוא בצעמ ,בצעמה שודיקה ,)חישמה לש( ומלצל םיאתמה שודיקה .6
 29:ח םימור – חישמה לש יוטיבל ונתוא ךופהל ידכ ראופמה חישמה



 ונתוא ךופהל ידכ ותרוצ יוניש ידי לע ונפוג תא לאוג ,םילשמה שודיקה ,ראפמה שודיקה .7
 .23:ח םימור ;21:ג םיפיליפ – ותראפתבו ואולמב חישמה יוטיבל

 ;ב16:וט – ונחורב שדקמה חורכ חישמה ידי לע עצובמ ,תדלומה הייטנה לש יהולאה שודיקה  .ג
 .4:ח

V. המשא לוטנ ונביל תא ססבי ןודאהש םיקוקז ונא ,הייסנכה ייח רובע םישודק םייח תויחל תנמ לע 
  :13:ג ,'א םיקינולסת – השודקב

 ןנחוי ;12:ד םירבע ;4:ט יתמ( ןוצרהו שגרה ,לכשה - ונלש שפנה יקלח לכמ בכרומ ונביל .א
 ,'א ןנחוי ;22:י םירבע( ןופצמה – ונחורמ דחא קלח ףסונבו - )23:אי ישעמ ;22:זט ;1:די
 .)20:ג

 חורב םייחה ,קדוצ וניא בלה םא ;םייחה לש" גתמ"ה ,םייחה לש האיציהו הסינכה אוה בלה .ב
 תושייה יקלח לכל עיגהל ידכ המיסח אללו תוישפוחב דובעל לוכי וניא םייחה קוחו ,םירצענ

 ;23:ד ילשמ – ןטקה ונביל ידי לע טלשנ הז לודג חוכ ,לודג חוכ םייחל שיש תורמל ;ונלש
 .26-27:ול לאקזחי האר ;33-37:בי יתמ

 ןה ,יונישל ןותנ ונביל ,תיעבטה ונתדילל םאתהב ךא ,הנתשמ וניאש דחאה אוה םיהולא .ג
 .18-23 :גי יתמ ;10:ד ׳ב סואיתומיט האר – ןודאה םע ןהו םירחא םע וניסחיב

 ,תולקב ךכ לכ הנתשמ ונבלש ןוויכמ ;ובלב ביצי םיישונאהו םייעבטה וייח יפלש דחא ףא ןיא .ד
 .23:גי ;9-10:זי והימרי – ללכ ןימא וניא אוה

 םילהת – המשא לוטנ בל אוה הנתשמ וניאש בל ;הנתשמ אוהש םושמ המשאהל ןתינ ונבל .ה
 .7:ביק ;1:חק ;7:זנ

 ןפואב שדחתמ ונביל וננויסינמ ,תאז םע ;דימתלו תחא איה בלה תושדחתה םיהולא תעושיב .ו
 16:ד ,'ב םיתנירוק ;26:ול לאקזחי – יונישל ןותנ אוהש ןוויכמ ךשמתמ

 ןתינש ךכ ,שדקמה חורה ידי לע הקספה אלל שדחתהל ךירצ אוה ,יונישל ןותנ ונבלש ןוויכמ .ז
 ,םיהולא ידי לע סופת ,םיהולאל דרפומ ,שודק ותויה בצמל ונביל תא תונבלו ססבל היהי
 ;16-18:ג ,'ב םיתנירוק ;22 ,19:ו םימור ;5:ג סוטיט -םיהולאב יוורו ,םיהולא לש ותולעבב
 .10-12 :אנ םילהת ;8:ה יתמ

 ,שדקמה חורה ידי לע דימתמה ושודיח תועצמאב השודקב המשא אלל ססבתמ ונבל רשאכ .ח
 השודקה ריעל םיכפוה ונחנאו ,םייהולאה םייחה תּושְדַח םע השדחה םילשוריל םיכפוה ונא
 .1:4 ,'ב סורטפ ;11-12:ה ,'א ןנחוי ;2:אכ תולגתה – יהולאה עבטה תשודק םע

VI. "ֱא םֶכְתֶא ׁשֵּדַקְיiיִפֹּד יִלְּב תֹויְהִל ,םֶכְפּוגְו םֶכְׁשְפַנְו םֶכֲחּור תּומֵלְׁש רֵמָּׁשִתְו הָמֵלְׁש הָּׁשֻדְק םֹולָּׁשַה יֵה 
 :23-24:ה םיקינולסת – "תֹאז הֶׂשֲעַי םַּג רֶׁשֲא ,םֶכְתֶא אֵרֹוּקַה אּוה ןָמֱאֶנ .ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי ּונֵנֹודֲא אֹובְּב

 ןיטולחל ודי לע םישדוקמ ונחנאשכ ;םולש טילשמ ושודיק ;שדקמה אוה םולשה יהולא .א
 .16:ג ,'ב םיקינולסת ;13 ,23.פ – ךרד לכב םדאה םעו ותיא םולש ונל שי ,םינפבמ

 השודקכ ותוא ףודרל םינכומ ונא דוע לכ תאז השעי ומצע אוהו ,ונתוא שדקל הצור םיהולא .ב
-15:א ,'א סורטפ( שודק אוהש יפכ םישודק תויהל םילוכי ונא וז ךרדב ;הלועפ ומע ףתשלו

 .)14:בי םירבע( ותוא תוארל םילוכי ונניא השודק אלל ;)16
 ונתוא ךפוהש המ ,ונלש ףוגהו שפנה ,חורה תוהמב ונתוא רימתמ םיהולא ,ונשודיק ידי לע .ג

 – ןיטולחל םימלש ונפוגו ונשפנ ,ונחור לע רמוש אוה וז ךרדב ;עבטב ןיטולחל והומכ
 23:ה ,'א םיקינולסת
 םיהולא לש האלמה ותעושיב ;התמוה ונחורו המהדזה ונשפנ ,סרהנ ונפוג הליפנה ללגב .1

 .תמלשומו המלשל תכפוהו תעשונ ונתושי לכ
 תויהמ -  ונשפנ לע ,)14:ט םירבע( תיממ םרוג לכמ ונחור לע רמוש םיהולא ,ךכ םשל .2

 םימור ;4:ד ,'א םיקינולסת( אטחה ןברוחמ - ונפוג לעו ,)24-26:זט יתמ( הנקזו תיעבט
 .)6:ו

 תורגב דע השודק ייח תויחל ונתוא םימייקמ ידוסיה ושודיקו םיהולא ידי לע וזכ הרימש .3
 .ותאיב תעב ןודאה תא שוגפל לכונש ידכ

 םימלש ונילע רמוש םיהולא ,תיתוכיא הניחבמ ;אלמ ןפואב ונתוא שדקמ םיהולא ,תיתומכ .4
 .םימלשומ ונפוגו ונשפנ ,ונחור לע רמוש אוה רמולכ -



 םע הלועפ ףתשל ,המזויה תא ,תוירחאה תא תחקל ונילע ,ונילע רמוש םיהולאש תורמל .5
 – שדוקה חור לש היוורב ונפוגו ונשפנ ,ונחור תרימש ידי לע רמשיהל ידכ ותלועפ
 .12-24:ה ,'א םיקינולסת

VII. בצמב ונחור תא רומשל ונילע תושדקתהב ונחור תא רומשל ידכ םיהולא םע הלועפ ףתשל תנמ לע 
 :6-7:ד ,א סואיתומיט – ונחור ןומיא ידי לע יח
 םע תורבחתהל התלעפה ידי לע ונחור תּוּיַח לע רומשל ונילע ,ונחור לע רומשל תנמ לע .א

 ,'ב סואיתומיט – תמומ בצמב התוא ריאשנ ,וז ךרדב ונחור תא ןמאל חילצנ אל םא ;םיהולא
 .19 הדוהי האר ;6-7:א
 לכ םדוק ושוריפ ונחור לע רומשל ;ונחור תא ןמאל עמשמ תודוהלו ללפתהל ,חומשל .1

-16:ה ,'א םיקינולסת – תוומהמ התוא איצוהלו היח ונחור תא רומשל ידכ ונחור תא ןמאל
18. 

 – ינחור תוומ לש בצממ םידרפומ תויהל ידכ שדקמה םיהולא םע הלועפ ףתשל ונילע .2
 .4:ה ׳ב םיתנירוק ;6-8:ו רבדמב האר

 לכ ;ונחורבו םע םיהולא םע רבחתהלו ,םיהולא תא תרשל ,םיהולאל תווחתשהל ונילע .3
 – ונחורב תויהל בייח םיהולא יפלכ םישוע ונחנאש המ לכו ,ונל שיש המ לכ ,ונחנאש המ
 .1:ב םיפיליפ ;9:א םימור ;24:ד ןנחוי

 .1:ז ,'ב םיתנירוק – םוהיזו האמוט לכמ הילע רומשל ונילע ,ונחור לע רומשל תנמ לע .ב
 םדא ינבו םיהולא יפלכ הריבע אלל ןופצמ לע רומשל דיפקהל ונילע ,ונחור לע רומשל תנמ לע .ג

 .16:ח האר ;1:ט םימור ;16:דכ ישעמ –
 החונמל גואדלו חורה לא ונלכש תא ןווכל ,ונחורל בל םישל ונילע ,ונחור לע רומשל תנמ לע .ד

 13:ב ,'ב םיתנירוק ;6:ח םימור ;15-16:ב יכאלמ – ונחורב
VIII. תשולש תא תוקנל ונילע ,תושדקתהב ונשפנ תא רומשל ידכ םיהולא םע הלועפ ףתשל תנמ לע 

 האר – וננוצרו ונשגר ,ונלכש - ונלש שפנה יקלח תא ,יגולוכיספה ונביל לש םיירקיעה" םיקרוע"ה
 :16:וט והימרי ;4:א ,'א ןנחוי ;10:ח הימחנ ;4:גמ םילהת
 שגרה ;)2:בי םימור( חישמה לש ולכש תויהל - שדחתהל ךירצ ונלכש ,שדקתת ונשפנש ידכב .א

 ענכיהל ךירצ וננוצר ;)17,19:ג םיספא( חישמה תבהאב יוור תויהלו עגמ לבקל ךירצ ונלש
 ןודאה תא בוהאל ונילעו ;)13:ב םיפיליפ(  וננוצר ךותל ומצע תא םירזמו הייחתל םקש חישמל
 .)30:בי סוקרמ( ונתושי לכב

 ידוסי יודיו עצבל איה יגולוכיספה ונביל לש םיירקיעה םיקרועה תשולש תא חותפל ךרדה .ב
 ונתוא סינכהל ונממ שקבל ,ןמז לש הפוקתל ןודאה םע ראשיהל םיכירצ ונא ;ןודאה ינפב
 ,תונולשיכה ,םימומה לע תודוותהל םיכירצ ונא ,ףשוח אוהש המ רואלו ,רואה לא ןיטולחל
 .5-9:א ,'א ןנחוי – ונלש םיאטחהו תוריבעה ,תויועטה ,תוסובתה
 וניתובשחמב אטחב עוגנ רבד לכ לע תודוותהל ונילע ,ונלכש קרוע תא חותפל תנמ לע .1

 .ונלש הבישחה ךרדבו
 .וננוצרב דרמה יקדייח לע תודוותהל ונילע ,וננוצר קרוע תא חותפל ידכ .2
 הב תירשבה ףאו תיעבטה ךרדה לע תודוותהל ונילע ,ונלש שגרה קרוע תא חותפל ידכ .3

 םיכירצ ונחנאש המ תא םיאנוש ונא םיבר םירקמב ,ןכ ומכ ;ונרעצו ונתחמש תא ונאטיב
 6 ,4:ב תולגתה האר – אונשל םיכירצ ונחנאש המ תא םיבהוא ונחנאו ,בוהאל

 ,יגולוכיספה ונביל לש םיירקיעה םיקרועה תשולש תחיתפל שורדה ןמזה תא חקינ םא .4
 .דואמ אירבו בצמב תאצמנו היח תישענ ונתושי לכש השוחת ונל היהת

IX. ידכ ונפוג תא ול רוסמל ונילע ,תושדקתהב ונפוג תא רומשל ידכ םיהולא םע הלועפ ףתשל תנמ לע 
 לש םלשומה ונוצר תא עצבל ידכ ףוגה ייח תא לגרתל ,הייסנכה ייח רובע שדוק ייח תויחל לכונש
 :18:ה ;4:ד ,'א םיקינולסת ;1-2:בי םימור – םיהולא
 לש ותלואג ידי לע ךא ,תוומהו אטחה ,ןטשה לש "םישגפמה םלוא" אוה ,רשבה ,לופנה ונפוג .א

 רביא אוה ונפוג ,חורהו ןבה ,באה לש "םישגפמה םלוא"כ  שדחמ הדלונש חורבו חישמה
 ,15:ו ,'א םיתנירוק ;2-3:ח ;17-25 ,11:ז ;14 ,12 ,6:ו םימור – שדוקה חור ׁשָּדְקִמו חישמב

19. 
 20.פ – ונפוגב דובכב םיהולא תא ראפל עמשמ ונפוג לע רומשל .ב .ב



 .20:א םיפיליפ – ונפוגב חישמה תא רידאהל עמשמ ונפוג לע רומשל .ג
 ודיקפת תא דבאי אטחה ףוג זא ;ןשיה םדאה ,ונשפנ יפל תויחל ונל רוסא ,ונפוג לע רומשל ידכ .ד

 .6:ו םימור – לטבומל ךופהיו
 תאז םוקמב אלא ,אטחב עוגנ רבד םושל ונפוג תא רוסמל ונל רוסא ,ונפוג לע רומשל ידכ .ה

 ;22 ,18-19 ,13 .פ – הקדצ לש קשנכ ונירביא תאו הקדצל םידבעכ ונמצע תא גיצהל
 .3-5:ד ,'א םיקינולסת

 ריעל ךופהל השודקה ונתרטמ תא םייקל ידכ דבעכ ותוא "תוכהל" ונילע ,ונפוג לע רומשל ידכ .ו
 .2:אכ תולגתה ;27:ט ,'א םיתנירוק – השודקה

  



 ישימח רסמ

 וניתושפנל החונמ אוצמל ונממ דומללו )באה ןוצר( ןודאה לוע תא ונילע תחקל

 ;1:ב ;1:א והיעשי ;12-17:אל תומש ;28-30:אי יתמ ;1-2:ב ;31 ,26:א תישארב :םיבותכב האירק
 1:וט ;1:גי

I. "וָנָע יִּכ ,יִּנֶּמִמ ּודְמִלְו יִּלֻע תֶא םֶכיֵלֲע ּוחְק  .הָחּונְמ םֶכָל איִצְמַא יִנֲאַו םיִסּומֲעָהְו םיִלֵמֲעָה לָּכ יַלֵא ּואֹוּב 
 :28-30 :אי .יתמ -”יִאָֹשַמ לַקְו םיִעָנ יִּלֻע יִּכ .םֶכיֵתֹוׁשְפַנְל ַעֹוּגְרַמ ּואְצְמִּת ;ַחּור dּומְנּו יִנֲא
 םג אלא ,תויתדה תונקתהו קוחה תווצמ תא םייקל ץמאמה לש למעל קר אל סחייתמ ןאכ למע .א

 .דבכ אשמ ומצע לע אשונ דימת ךכ למעש ימ ;הדובע לכב החלצהל קבאמה למע לא
-25 'ספ( םיהולא תלכלכ לע זירכהו באה לש וכרדב ריכה ,באה תא רידאה ןודאהש רחאל .ב

 .החונמל וילא אובל הז גוסמ םישנאל ארק אוה ,)27
 וא הדובע לכ תחת וא תדה וא קוחה תחת לטנהו למעהמ רורחשל קר אל תסחייתמ החונמ .ג

 .אלמ קופיסו םלשומ םולשל םג אלא ,יהשלכ תוירחא
 הבוח םוש ידי לע טלשנ וא להונמ תויהל אל הז ;באה ןוצר תא לבקל הז ןודאה לוע תא לבקל .ד

 ןוצר ידי לע לבגומ תויהל אלא ,יהשלכ הדובע ידי לע דבעושמ תויהל וא תדה וא קוחה לש
 .באה

 אוה ;)38:ו 30:ה ;34 :ד ןנחוי( ויבא לש ונוצר תלוז רבדל גאד אל ,הלאכש םייח יח ןודאה .ה
 דמלנש שקבמ אוהש ןאכמ ;)39-46 :וכ יתמ( באה לש ונוצרל אלמ ןפואב ומצע תא עינכה
 :ונממ
 - םיהולא ןוצר - ולוע תא םיחקול םהש ךכב םחורב ןודאה תא םיקיתעמ םינימאמה .1

 .21:ב ,'א סורטפ ;א29 :11 - ולש תפומה יפל םיהולא תלכלכ ןעמל םילמעו
 – ולש תונתייצהו העינכה ייח תא ונל ןתנ ,וייח ךרואל באל תייצו עונכ היהש ,ןודאה .2

 7-9:ה םירבע ;5-11:ב םיפיליפ
 ותוא דומלל ונילע ;םיברה םיהולאה ישנא ונחנאו ,ןושארה םיהולא-םדאה היה חישמה .3

 .םיהולאמ טלחומה וקופיסבו םיהולאל תטלחומה ותעינכב
 תא תושעל לכונש תנמ לע חישמה עושי ךרד ויניעב םיענש המ תא ונב השוע םיהולא .4

 םיפיליפ( וביל ץפח ןעמל הדובעב םגו ןוצרב םג ונכותב לעופ םיהולא ;)20-21 :גי( ונוצר
 .)13:ב

 לעב תויהל אל ושוריפ לפש תויהלו ,תודגנתהל דגנתהל אל ושוריפ ,ןידע וא ,וינע תויהל .ו
 .בל לפש היה אוה הייחדה לכ ךרואלו ,וינע היה ןודאה תודגנתהה לכ ךרואל ;תימצע הכרעה

 הפיצ וא ומצע ןעמל רבד תושעל הצר אל ,ויבא לש ונוצרל אלמ ןפואב ומצע תא עינכה אוה .ז
 הצורמ היה אוה ;ובלב החונמ ול היתייה ,בצמל רשק אלל ,ןאכמ ;ומצעל והשמב תוכזל
 .באה לש ונוצרמ ןיטולחל

 ;תימינפ החונמ וז ;ונשפנל הדעונ ונממ הדימלו ןודאה לוע תחיקל ידי לע םיאצומ ונאש החונמה .ח
 .ועבטב ינוציח קר אוהש והשמ אל הז

 םיספא – הייחתב ונייח יפ לע אלא םייעבטה ונייח יפ אל ,ותמגוד יפ לע ןודאהמ םידמול ונא .ט
 21:ב ,'א סורטפ ;20-21:ד

 ,טושפ אוה הזכ לוע ;באה ןוצר עוציב תכאלמ אוה ולש לטנהו ,באה ןוצר אוה ןודאה לש ולוע .י
 .דבכ אל ,לק אוה הזכ לטנו ,רמ אל

 ,טושפ ,ךר ,ןידע ,בל בוט ,בוט ,ןאכמ ;"שומישל רישכ" השוריפ טושפ רובע תינוויה הלימה .אי
 .רמ ,דח ,רומח ,השקל דוגינב - םיענ

 תלכלכ לוע ;ונשפנל החונמ אצמנ ונא ,ונממ דמלנו )באה ןוצר( ןודאה לוע תא ונילע חקינ םא .בי
 .האנה אלא דבכ לטנ ונניא םיהולא תלכלכב רבד לכ ;הזכ אוה םיהולא

II. לע הרזח שי ,םיהולא לש ונכשמ םוקמ תיינבב קסעש ךורא דועית רחאל ,12-17 :אל תומשב 
 ;תבשה תחונמ לש תושממה אוה חישמה ,16-17 :ב םיסולוק יפ לע ;תבשה תא רומשל הווצמה
 :א15 :ל והיעשי ;7-9 :ד םירבע - ונלש אלמה קופיסהו טקשה ,החונמה ,ונתמלשה אוה
 ךכ לע הדיעמ ןכשמה לש היינבה תודובע ןיינעב וצל הכומס תבשה ןיינעב הרעההש הדבועה .א

 .ורובע ודבעש ןמזב ותא חונל דציכ דומלל ,םידבועל ,םינובל רמא ןודאהש



 ןורקיעל דוגינב םילעופ ונא ,ותיא חונל םיעדוי ונניא ךא ןודאה רובע דובעל םיעדוי קר ונא םא .ב
 :יהולאה
 םיהולא לש דובכה ;הצורמ היהו ותדובע תא םייס אוהש ןוויכמ יעיבשה םויב חנ םיהולא .1

 ,וביוא תענכה ךרוצל תלעפומ תויהל הדמע ותוכמסו ,ומלצב היה םדאהש ןוויכמ ןגפוה
 הצורמ םיהולא ,םיהולא לש וביוא םע דדומתמו םיהולא תא אטבמ םדאה דוע לכ ;ןטשה
 .1-2 :ב ;31 ,26:א .תישארב - חונל לוכיו

 םיהולא לש יעיבשה םויה ;)8-11 :כ תומש( תבשכ חצנוה יעיבשה םויה ,רתוי רחואמ .2
 .םדאה לש ןושארה םויה היה

 לש ותדובעל ףרטצה אל אוה ,םדאה ארבנש ירחא ;םדאה תאנהל לכה ןיכה םיהולא .3
 .םיהולא תחונמל סנכנ אוה ;םיהולא

 םיהולא םע חונלו םיהולאב קפוסמ תויהל ידכ אלא דובעל ליחתהל ידכ אל ארבנ םדאה .4
 סוקרמ( תבשה רובע םדאה אל - םדאה רובע התשענ תבשה ;)28-30 :אי יתמ ואר(
 .)27:ב

 דבע אל יעיבשה םויבו ץראה תאו םימשה תא הוהי השע םימי השישב" ,רמוא 17:אל תומש .ג
 :"חנ אלא
 .ורובע ןונער םג אלא ,םיהולאל החונמ קר אל התייה תבשה .1
 ץראב ,םימשב ,וידי תכאלמב טיבה אוה ;ולש האירבה תכאלמ םויס רחאל חנ םיהולא .2

 .)31:א תישארב( "!דואמ בוט" ,רמאו ,םדאה לע דחוימב ,םייחה םירוציה לכבו
 לוכי םדאהש ךכ ,חור םע ולש ומלצב םדאה תא ארב םיהולא ;םדאה םע ןנעור םיהולא .3

-31:ד ןנחוי האר ;7:ב ;26.פ – םיהולא לש ןונערה היה ,ךכיפל ,םדאה ;ותיא רבחתהל
34. 

 הצר אוה ;)22 ,18:ב תישארב ואר( תושונאה תא ארבש ינפל "קוור" היה םיהולא .4
 םיתנירוק( ותשא תויהל תנמ לע ותוא אטביו וב אלמתי ,ותוא בהאי ,ותוא לבקי םדאהש
 הנוכמה ,השדחה םילשורי ,השא םיהולאל היהת דיתעבש חצנב  ;)25:ה םיספא ;2:אי ,'ב
 .)9-10:אכ תולגתה( השה לש ותשא

 רשאכ ;ותוא עיבשהלו םיהולא לש ונואמצ תא תוורהל ידכ ןנערמ הקשמ ומכ היה םדאה .5
 .ולש היוול ןבכ םדאה ול היה ,חונל לחהו ותדובע תא םייס םיהולא

 ,םיהולא לש היוולה ןב ,םדאל ,תאז םע ;ןונערו החונמ םוי היה יעיבשה םויה ,םיהולאל .6
 .האנה לש םוי היה םדאה לש ןושארה םויה ;ןושארה םויה היה ןונערהו החונמה םוי

 ותיא האלמ האנה רחאל ;ונינהנש דע דובעל ונתיאמ שקבמ אל םיהולאש יהולא ןורקיע והז .ד
 :ותא דחי דובעל םילוכי ונא ,ונממו

 אלמתהל דציכו ומצע םיהולאמ תונהיל דציכ ,םיהולא םע תונהיל דציכ עדנ אל םא .1
 הממ הנהנ םדאה ;תיהולאה ותדובעב ותיא דחא תויהלו ותיא דובעל עדנ אל ,םיהולאב
 .ותדובעב גישה ןודאהש

 ;ןודאהמ האנהב ואלמתה םהש רמואש המ ,חורב םידימלתה ואלמתה תועובשה גח םויב .2
 12-13 ,א4:ב ישעמ – ןיימ םירוכיש םהש ובשח םירחא ,חורב ואלמתה םהש ןוויכמ

 דובעל ולחה וז האנהב ואלמתהש רחאל קר ;ימימשה ןייהמ האנהב ואלמתה םה ,השעמל .3
 סחיב ,ךכיפל ;ינימשה עובשב ןושארה םויה היה תועובשה גח ;ותא תודחאב םיהולא םע
 .ןושארה םויה לש ןורקיעה תא םיאור ונא ,תועובשה גח םויל

 .הדובעו החונמ לש ןיינע הז םדאה לצא ;החונמו הדובע לש ןיינע הז םיהולא לצא .4
 תאשל ונילע ,ןכשמה תיינבל הדובעב תמרטומה ,הייסנכה תיינבל תיהולאה םיהולא תדובעב .ה

 ןעמל קר אל דובעל לכונ זא ;ול םיקוקז ונאשו םיהולאה ישנא ונאש ךכ לע עיבצמש ןמיס
 היגרנאהו דובעל ונחוכ היהי אוה ;םיהולא םע דחא ונתויה ידי לע םיהולא םע םג אלא םיהולא
 :לומעל ונלש
 ,חוכה ,האנהה תויהל ידכ ול םיקוקז ונאש ךכל ןמיס תאשל ונילעו ,םיהולא ישנא ונא .1

 .ותוא ללהלו דבכל וליבשב דובעל לכונש ידכ ,ונלש לכהו היגרנאה
 םיהולאמ תונהיל םיכירצ ונא ,םיהולא רובע םידבוע ונאש ינפלש אוה העמשמ תבש .2

 אלממה חורה ,םינפבמ אלממה םיהולאה ידי לע הרושבה תא ףיטה סורטפ ;וב אלמתהלו



 הרושבה רושיבו ,םיהולא לש הדובעל ותימע אוהש ןמיס סורטפל היה ,ךכיפל ;םינבפמ
 .14.פ – םיהולאל הליהתו דובכ היה ולש

 םיהולאמ םינהנ ,םיהולא לצא םיחנ לכ םדוק ונאש ןמיס תאשל ונילע ,םיהולא ישנאכ .3
 קר אל ונא ,ןכ לע רתי ;ונתוא אלממש הז םע םידבוע ונא זאו ,םיהולאב םיאלמתמו
 .םיהולא םע דחא םהש ולאכ םידבוע םג אלא ,םיהולא םע םידבוע

 אוה וננודאש ךכל ןמיס תאשל שקבל דימת ונילע ,םיהולא ישנא םע םירבדמ ונחנאשכ .4
 4:ו ישעמ ;3:גי ,'ב םיתנירוק – רבדה תשגהל ונלש לכהו ונלש היגרנאה ,ונחוכ

 ךכ ידי לע ותיא דחא היהנש םיהולאל חיטבמש ,תירב וא ,יחצנ םכסה םג איה תבשה תרימש .ו
 :16:אל תומש - ותיא תודחאבו ותא ,ורובע דובענ ךכ רחאו ,וב אלמתנו ונממ הנהנש
 ותייתש ידי לע ונממ תונהלו ותוא לוטיל ילבמ ונמצעב ןודאה רובע דובעל רומח ןיינע הז .1

 .57:ו ןנחוי ;13:בי ,'א םיתנירוק האר – ותליכאו
 .ותוא לכאו התש ,חישמב םינפבמ ףתתשה אוה ,תועובשה גח םויב רביד סורטפש ןמזב .2

 םידבוע ךכ רחאו ןודאהמ םינהנ ונחנאשכ ;)13:אל תומש( שודיק לש ןיינע םג איה תבשה .ז
 םיהולאל םידרפומ ,ינטנופס ןפואב םישדקתמ ונא ,ותיא דחא תויה ידי לעו ,וליבשב ,ותיא
 .יעבטהו ירשבה לכ תא ףילחהל ידכ םיהולאב םייוור םייהנו ףתושמה לכמ

 תא תרשל ילבו ןודאהמ םדוק הנהנש ילבמ םיבר םירבד תושעל םייושע ונא הייסנכה ייחב .ח
 תורבחתהה ןדבואו ינחור תוומל איבמ הז גוסמ תוריש ;ןודאה םע דחא ונתויה ידי לע ןודאה
 .)14-15' ספ( ףוגב

 ןונערו התחונמ םע תבשל - דחא ןיינעל ונתוא ליבומ םיהולא לש ונכשמ םוקמל רושקש המ לכ .ט
 ותילכתמ האנהל ,החונמל ונתוא ליבומ ןכשמהו ,ןכשמב םיאצמנ ונא הייסנכה ייחב ;וננודא
 !םיהולא לש וישעמו

III. דימת תרשל ונילע ;לק אוה )באה ןוצר עוציבל הדובעה( ולש לטנהו ,טושפ )באה ןוצר( ןודאה לוע 
 :ןודאה תאמ לטנ םע

 לטנ ררחשלו לטנ לבקל דומלל ונילע ;םיהולאמ לטנ תלבקל יאנתה איה םיהולאל החותפ חור .א
 והיעשי ;4:זכ םילהת ;53:א סקול - ןודאה םע תימיטניאה ונתורבחתהב הליפת תועצמאב
 .2 :ד םיסולוק ;16:טנ

 האובנ ןיא ,רבדה תשגה ןיא ,לטנ אלל ;ולביק םהש לטנה ויה םיאיבנה ולביקש תויולגתהה .ב
 ;4:ו ישעמ ;1:א יכאלמ ;1:בי הירכז ;1:זט ;1:גי ;1:ב ;1:א והיעשי – הייסנכה תיינבל
 :ב4:די םיתנירוק
 תררחתשמ םיהולא לש ותולגתהו ,םדאל םיהולא תולגתה תא ררחשל אוה ונלש לטנה .1

 .11-16 :ב - ונל ןתונ םיהולאש תולגתהה ירבד תועצמאב
 רוביד ונתושרב םא תויהל הכירצ ונלש הגאדה ,םיהולא רבד תא םישיגמ ונחנאשכ .2

 רבדה ישיגמ לע ,םיהולא רוביד תא גישהל תנמ לע ;ונלש רובידה אשונ אלו ,םיהולא
 .7 :ב יכאלמ – לטנב תאשל

 םבצמ תא שוחל ,םיהולא ינפב םישנא לש םבצמ תא תאשל בייח רבדה תא שיגמש ימ .3
 29-30 :חכ .תומש - רמול הצור םיהולא המ תעדלו

 .ןודאהמ לטנ אלל תויהל איה רבדה תשגהבו הייסנכה תלהנמב רתויב הלודגה היעבה .ג
 .םיחרופו םייח היהנ ונא ,לטנ םע ;הליעי אלו התמ היהת ונלש תוליעפה לכ ,לטנ אלל .1
 םירבד שיש ןוויכמ ,לפוטמו תחופ ינאה ,לטנ שי םא ;ונב רקיעב תדקמתמ לטנ תאישנ .2

 לכונש ינפל לפוטת ונתושייש םישרודש םימוחת שיו ,תושעל ונל רשפאי אל ונלש לטנהש
 .ונלש לטנה תא ררחשל

 ותוחכונ תא דבאל ונל םורגי הזכ תוריש ,לטנב תרשל םוקמב הבוח יפל םיתרשמ ונא םא .3
 .25:ד םירבד .האר - ןודאה לש

 רבכ ונלש תורישה ,תובייחתה יולימ לש ןיינע תויהל ךפוה ונלש תורישהש םעפ לכב .4
 .1 םיילוש תרעהו 14:ג .יכאלמ - רדרדתה

 הכירצ )הייסנכה תיינבל ןודאה תדובע תא המירטמה( וילכ לכו ןכשמה לש היינבה תדובע .5
 עיבצי הז ;םיהולאמ האנה ידי לע ןונערב םיחוורמב ךישמהלו םיהולאמ האנהב ליחתהל
 ידי לעו ונממ האנהה ידי לע אלא ונלש ונחוכב םיהולא רובע םידבוע אל ונחנאש ךכ לע
 .ונחורב תימינפה החונמכ חישמה םע תבשה ןורקע תרימש וז ;ותיא דחא ונתויה



  



 ישיש רסמ

 םיהולא ןוצר תא תושעלו תעדל ידכ שגפיהל

 םירבע ;26:די ,'א םיתנירוק ;12:א םיסולוק ;8:ג םיספא ;20:חי ;50:בי ;21:ז יתמ :םיבותכב האירק
 25:י

I. ןוצר תא תושעל איה תומדא ילע ונתילכת ,ונתרטמ ;םיהולא ןוצר תא תושעלו תעדל הז שגפיהל 
 25:י .םירבע - הייסנכה םישגפמל העגה ידי לע תאז םישוע ונחנאו ,באה

II. ישגפמכ יחוורו בושח ,ינויח וניא רבד םוש ,ןודאה םע םיימינפה ונייח דבלמ יכ ןיבהל ונילע 
 :23-26:די ,'א םיתנירוק- הייסנכה
 וא שגפמ איה - םיהולא לש ונכשמ םוקמ - הייסנכה ,היסלקא תינוויה הלימהמ הלועש יפכ .א

 :17-20 :חי .יתמ - וארקנש הלא לש הפיסא
 .דגואמ םע לש שגפמ ,םינימאמה לש תוסנכתה איה הייסנכה .1
 .1 :ח ;42:ב ישעמ - הייסנכה וז ,דחי םישגפנ םיהולא לש םיאורקה רשאכ .2
 :א םיספא – םיהולא ןוצר איה םישגפמל העגהה ;דחי שגפיהל שארמ ונתוא דעיי וניבא .3

 .26:די ,'א םיתנירוק ;29:ח םימור ;5
 23-26:די ,'א םיתנירוק ;25:י .םירבע - םישגפמ ייח םה םייחישמה םייחה .ב

 םג איה ןודאה השועש הדובעהמ לודג קלחו ,םישגפמב אוה םילבקמ ונאש דסחהמ הברה .1
 .1-2 :גי ;33 :ד ישעמ - םישגפמב

 תעצבתמ ןודאה לש ותדובעמ לודג קלחו םישגפמ ייח םה םייחישמה םייחהש ןוויכמ .2
 .25:י םירבע – הבר תובישח םישגפמב תוארל ונילע ,םישגפמה תועצמאב

III. 16-17 :גע .םילהת - ונוצר תא ונל עידומ םיהולא םישגפמב: 
 .17:ז ןנחוי - ונוצר תעידיב היולת םיהולא לש ונוצר תיישע .א
 ןוצר תעידי אוה םהמ דחא ,חטשה ינפל תחתמ םיאלפנ םירבד הברה שי ונלש םישגפמב .ב

 .םיהולא
 – םיהולא ןוצר תא תעדל לגוסמ היה אוה ,םיהולא שדקמל סנכנ םילהתב רומזמה לעב רשאכ .ג

 :16-17 :גע םילהת
 .15:ג ,'א סואיתומיט ;22:ב םיספא – הייסנכבו ונחורב אוה ,וירוגמ ,םיהולא שדקמ .1
 .הייסנכה ישגפמל תכללו ונחורל תונפל ונילע ,םיהולא שדקמל סנכיהל ידכ .2
 הסיפת ,תרחא הפקשה םילבקמ ונא - הייסנכה ישגפמבו חורב - שדקמב ונחנאש עגרב .3

 .16-20 :גע .םילהת - ונבצמ לש ,תדחוימ
 17.פ – םיהולא שדקמב תעדונ םיהולא לש וכרד .4

-17 :א םיספא ;10:א תולגתה – תיהולא תולגתה םילבקמ ונא םישגפמבו ונחורב .א
18. 

 םיהולא לש וכרד ,הייסנכה ישגפמב םיפתתשמו ונחור תא םינמאמ ונא רשאכ .ב
 .17:גע םילהת – ונל תרהבתמ

IV. ונוצרב לכה אוה חישמהו ,חישמה ליבשבו ,חישמב זכורמ ,חישמב אוה םיהולא לש ונוצרש ןוויכמ 
-15 ,9 :א םיסולוק - םישגפמב חישמה תגצה תועצמאב םיהולא ןוצר תא םישוע ונא ,םיהולא לש

 14:26 ,'א םיתנירוק ;11 ,4 :ג ;12 ,18
 - ונלש םייחכ ותוא היחנו ללוכ לכה חישמהמ הנהנו הווחנש אוה ונרובע םיהולא לש ונוצר .א

 .11 ,4 :ג ;15-18 ,9 :א .םיסולוק
 תא ונתיא איבהל ונילע ,שגפמל םיאב ונחנאשכ ןכלו ,חישמה תא גיצהל ודעונ ונלש םישגפמה .ב

 26:די ,'א םיתנירוק – ונינהנ ונממ חישמה
 םע חישמה תא םיגיצמ םישודקה לכ םהב הייסנכה ישגפמב םייולת םינוכנה הייסנכה ייח .ג

 8:ג םיספא – רקחל ןתינ יתלבה ורשוע
 םוימויה ייח לש הגצה אוה יחישמה שגפמהו ,חישמה תא גיצהל איה ונלש שגפמה תרטמ .ד

 .13-14 ,5-7 :בי םירבד ' ר ;26:די ,'א םיתנירוק – ונלש םייחישמה



 תואיצמכ חישמה תא םיהולאל םיאיבמ ונאש ךכ ידי לע םישגפמב חישמה תא םיגיצמ ונא .ה
 .20-21 :גי ;25 ,8-10 :י .םירבע - םיהולא םע דחי חישמהמ םינהנ ,תונברוקה

 26:די ,'א םיתנירוק ;12:א םיסולוק – חישמה תא גיצהל ידכ םישגפמב דקפתל ונילע .ו
 .םישגפמב תוירחא םיאשונ םניא םיבר םינימאמ ,תויחישמה תעפשה לשב .1
 ;תיתוהמ תועט איה שגפמל םיארחא ונניא ךא שגפמב ףתתשהל םייושע ונאש הסיפתה .2

 .ודקפתי אל םהש ךכ תלעות ירסחל חישמה ףוג ירביא תא ךופהל ןטשה לש וסיסכת והז
-14 ,4-11 :בי - שגפיהל אוה ונלש רתויב בושחה תורישהו ,חישמה ירביא ונא ,םייחישמכ .ז

 :25:י םירבע ;27
 11:ג .םיסולוק - חישמה תא גיצהל רתויב הבוטה תונמדזהה ןה הייסנכה ישגפמ .1
 ןוצר תא תושעל ךכבו םישגפמב חישמה תא גיצהל המישמ ,םייחישמכ ,ונילע הלטוה .2

 12:א םיסולוק ;8:ג םיספא ;18:זט ;21:ז יתמ - םיהולא
 "אטבל חישמ / שגפמה לש ותילכת וז / ךכב ונב תא םמורנו / ,באה-לאל דובכ ןתינ" .3

 .)8 תיב ,864 'סמ ,םירומזמ(
V. תא םישוע ונא ,חישמה ףוגכ הייסנכה תא תונבל םה וביל ןוצרו באה לש יחצנה ונוצרש ןוויכמ 

 ;21:ז  יתמ - ףוגה תיינבל שגפיהל םיבותכב הבותכה ךרדה יפ לע םישגפמב דוקפת ידי לע ונוצר
 26:די ,'א םיתנירוק ;16:ד םיספא ;50:בי

 עיגהל ונילע ;םיהולא לש השדחה תירבה תלכלכל םינימאמה ישגפמ תא רשקל שי דימת .א
 םיהולא תלכלכב דקמתהל ךירצ םישגפמב ונרובידו ,תיהולאה הלכלכה לש ןוזח םע םישגפמל
 .26:די ,'א םיתנירוק ;9:ג םיספא ;4:א ,'א סואיתומיט –

 םעה יטושפ-הרומכ תכרעמהמ וינימאמ תא איצוהל דעונ ןודאה לש ותנווכ יפ לע םוקישה .ב
 םיספא ;26 .פ – חישמה ףוג תיינב תא תרשלו שגפיהל םיבותכה ךרדב וז תכרעמ ףילחהלו
 .16 ,12:ד

 – חישמה ףוג תיינבל דוקפתה לכ םע תוידדהב הייסנכה ישגפמ תא םקשל שקבמ ןודאה .ג
 :31 ,26 ,א24 ,ב4:די ,'א םיתנירוק
 םירחא םע ופתשל ןודאה ןמ המ רבד םע תויהל ונילע ,הייסנכה ישגפמל םיאב ונחנאשכ .1

 26.פ –
 ,ןודאה לש וא ןודאה ןמ והשמ םע שגפמל ונמצע תא ןיכהל ונילע ,שגפמל ונאוב ינפל .2

 .הליפתב ותיא ונתורבחתהו ורבדמ ונתאנה ךרד וא ותוא ונתייווח ךרד תאזו
 ידכ ורשועמ תרצות טעמ רוצקל לכונש ידכב ,הבוטה ונצרא ,חישמה לע לומעל ונילע .3

 .8:ג םיספא ;12:א .םיסולוק - ובירקהלו הייסנכה ישגפמל איבהל
 לכל ףתושמה חישמה לש תידדה האנה הווהתו ורשוע לש הגצה היהי שגפמה ,ךכיפל .4

 26:די ,'א םיתנירוק – הייסנכהו םישודקה תיינבל םיהולא םעו םיהולא ינפל םיפתתשמה
-3 .פ – הייסנכהו םישודקה תיינבל תויהל ךירצ הייסנכה שגפמב םישוע ונחנאש המ לכ .5

5, 12. 
 תנייוצמה הנתמה - תואבנתהה תא םישיגדמ ונא ,תרשלו שגפיהל הבותכה ךרדה לוגרתב .ד

 :31 ,24-25 ,ב4 ,1 .פ – הייסנכה תיינבל
 תא עימשהל ,ןודאה םשב רבדל איה די םיתנירוק לא הנושארב תואבנתה לש תועמשמה .1

 הקולחה לש ןבומב ;םירחא ךותל ןודאה תא קלחל ,שיגהל ,ןודאה תא רבדל וליפאו ,ןודאה
 24-25,31 ,3 .פ - םיאבנתמ םלוכ רשאכ תמשגתמ הלוכ הילביבה ,תיהולאה

 ונא ,ןכותכ םיהולא םע םיהולא תא םירבדמו םיהולא דעב םירבדמ ,םיאבנתמ ונאשכ .2
 .25.פ- םיהולאל םתוא םיאיבמו םיעמושה לא םיהולא תא םישיגמ

 .פ – ותוא עימשיו ודעב רבדי ,רמולכ ,אבנתי םינימאמהמ דחא לכש קקותשמ םיהולא .3
 29:אי רבדמב האר ;31 ,ב1

 ףוגכ הייסנכה לש תינגרואה התיינב ךרוצל חישמה תשגה אוה תואבנתהה לש ןייפאמה .4
 ,12 ,3-5:די ,'א םיתנירוק – הייסנכה תיינבל תדחוימה הנתמה איה תואבנתה ;חישמה

24, 26. 


