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ך"נת
תישילשה דומילה תדיחי

ןחבנל תוארוה

.עברו העש   :הניחבה ךשמ .א

.םיקרפ ינש הז ןולאשב   :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ .ב

תודוקנ x 61( —  23 2( — ארקמב םיגיהנמו תוגיהנמ — ןושאר קרפ

תודוקנ x62( + )1  x61( — 86  2( — ותוגיהנמו דוד  —  ינש קרפ

תודוקנ 001 — כ"הס                    

 

.םוגרת ילבו תופסות ילב ,םישוריפ ילב םלש ך"נת   :שומישב רתומ רזע רמוח .ג

.תופמ וב שיש ך"נתב שמתשהל רתומ   

.דבלב הרפסמ תא בותכ ;הלאשה תא קיתעת לא )1(   :תודחוימ תוארוה .ד

.קוסיפלו ביתכל ,בתכל בל םיש .אשונב זכרתה )2(  

.'ה תרוצב שרופמה םשה אב ך"נתה ןמ םימלוצמה םיעטקב :הרעה

.)המודכו םיבושיח ,םיקרפ ישאר( הטויטכ בותכל ךנוצרבש המ לכ ,םידרפנ םידומעב ,דבלב הניחבה תרבחמב בותכ
!הניחבה תליספל םורגל לולע הניחבה תרבחמל ץוחמש םיפד לע ןהשלכ תוטויט םושיר .הטויט דומע לכ שארב "הטויט" ם ֹושר 

.דחאכ םינחבנלו תונחבנל תונווכמו רכז ןושלב תוחסונמ הז ןולאשב תויחנהה

!החלצהב
/ףדל רבעמ ךשמה/
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תולאשה
)תודוקנ 23(   ארקמב םיגיהנמו תוגיהנמ — ןושאר קרפ

.3-4 תולאשהמ תחא לעו ,1-2 תולאשהמ תחא לע :תולאש יתש לע תונעל ךילע הז קרפב

)תודוקנ 61 — הלאש  לכל(

.1-2 תולאשהמ תחא לע הנע

.תבייחמ הווצמ הניא ךלמ תליאשש ןעוט ,ז"י ,םירבדל ושוריפב ,לאנברבא קחצי ןוד .1

)תודוקנ 9(     .וז ותנעט קוזיחל איבמ אוהש םיקומינ השולש בותכ .א

.וירבדל איבמ אוהש דחא קומינ בותכ ?אטחל תבשחנ ךלמ תליאש ,לאנברבא תעדל ,םאה .ב

)תודוקנ 7( 

 ,לארשיב הכולמה לע םעבחר תכלמה רופיסמ )"דיוד לש ותוכלמ" ורמאמב( ןוסניבור ה"ת דמול המ .2

?םודקה חרזמב הכולמהמ הנוש איה המבו

 
.3-4 תולאשהמ תחא לע הנע

 ךשמהל גאד םעה ,דוד תיבמ ךלמ לש ונוטלשל תודגנתה התייה רשאכ םג יכ םינעוטה שי .3

.דוד תיב לש תלשושה

)תודוקנ 9(     .71-12 ,ד"י ,ב םיכלמ יפ לע וז הנעט ססבל רשפא דציכ רבסה .א

.םעה לש וז תונמאנ ריבסהל לוכי 8-71 ,'ז ,ב לאומשב בותכה דציכ רבסה .ב

)תודוקנ 7( 

.1-5 ,ב"כ ,הימרי ;1-3 ,'ט ,ב םיכלמ ;71-81 ,ח"י ,א םיכלמ ארק .4

 לע ךתבושת תא ססב  .הלא םיבותכ יפל ,ךלמה יפלכ איבנל שיש םידיקפת השולש בותכ 

.םיבותכה

/3 דומעב ךשמה/
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.4 דומעב הניחבה ךשמה !בל םיש

/4 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 86(   ותוגיהנמו דוד — ינש קרפ

,)תודוקנ 25( 5-7 תולאשהמ םייתש לע :תולאש שולש לע תונעל ךילע הז קרפב

.)תודוקנ 61( 8-9 תולאשהמ תחא לעו

.5-7 תולאשהמ םייתש לע הנע

.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע ,תרחבש תולאשהמ תחא לכב

)תודוקנ 62 — הלאש לכל כ"הס ;תודוקנ 31 — ףיעס לכל(

.54-85 ,ז"י ,א לאומש ארק .5

/5 דומעב ךשמה/ ).אבה דומעב הלאשה יפיעס :בל םיש(
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.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע 

.13-23 ,62 ,21-71 ,ז"י ,א לאומש םג ארק .א

.לארשי גיצנל ינומלא רענמ ךפוה דוד הז קרפב 

.94-05 ;13-23 ,62 ;21-71 םיקוספ יפ לע תוחתפתה יבלש השולש ראת 

 יכ םינעוטה שי .םיעבשה םוגרת חסונב םיעיפומ םניא ךינפלש עטקב 55-85 םיקוספ .ב

.וטמשוה םה

?91-32 ,ז"ט ,א לאומשב בותכה רואל ,הטמשהה תא ריבסהל רשפא דציכ )1(

)תודוקנ 7( 

."ויבא םש חכש הער חורה ינפמ — 'רענה הז ימ ןב' " :שרפמ דוד תדוצמ )2(

)תודוקנ 6(      .רבסה  .תרתוימ התייה הטמשהה יכ הז שוריפמ ןיבהל רשפא 

.4-7 ,'ה ,ב לאומש ןכו ,ךינפלש עטקב 45 קוספ ארק .ג

.םיבותכה ינש ןיב האוושההמ ררועתמה ישוקה והמ רבסה 

/6 דומעב ךשמה/ 
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.1-41 ,א"כ ,ב לאומש ארק .6

/7 דומעב ךשמה/ 
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.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע 

.ךינפלש עטקב 1-7 םיקוספ ארק .א

.51 ,'ט ,עשוהי םג ארק )1(

 יהמו ,העובשה תא םייק לואש םא ןייצ .הז קוספבש העובשה תא ךנושלב בותכ 

)תודוקנ 6(     .םיקוספה יפל ,ךכל הביסה

.24 ,'כ ,א לאומש םג ארק )2(

 תא קמנ ?העובשה תא םייק דוד םאה .הז קוספבש העובשה תא ךנושלב בותכ 

)תודוקנ 7(    .ךתבושת

.ךינפלש עטקב 1-6 םיקוספ ארק .ב

 ודימעהלו יבויח רואב דוד לש ותומד תא ריאהל הסנמ יארקמה רפוסה יכ ןועטל רשפא 

.לואש לש ותומדל דוגינכ

.בותכהמ תואמגוד שולש לע וז הנעט ססב 

.ךינפלש עטקב 9-41 םיקוספ ארק .ג

 תניחבמו ,השעמה לש ןמזה ךשמ תניחבמ היא תב הפצר לש השעמב דחוימ המ רבסה )1(

)תודוקנ 7(     .ועוציבב ישוקה

)תודוקנ 6(     ?עיפשהל חילצה היא תב הפצר לש השעמה יכ בותכהמ הלוע דציכ )2(

/8 דומעב ךשמה/
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.62-53 ,'ב ,א םיכלמ ארק .7

).אבה דומעב הלאשה יפיעס :בל םיש(

/9 דומעב ךשמה/
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.ג-א םיפיעסהמ םיינש לע הנע 

 ?וממז תא עצבמ וניא אוה עודמו ,)62 קוספ( "תומ שיא" רתיבא תא תונכל המלשל םרג המ .א

.7-8 ,'ל ;6-9 ,ג"כ ,א לאומש לע םג ךתבושת תא ססב

.ןהוכה ילע יאצאצמ היה רתיבא .ב

 "ה ִשב ילע תיב לע רב D רשא 'ה רבד תא" המישגמ הנוהכהמ רתיבא לש ותחדה דציכ 

.13-63 ,'ב ,א לאומש לע ךתבושת תא ססב ?)עטקב 72 קוספ(

.ךינפלש עטקב 82-43 םיקוספ ארק .ג

?21-41 ,א"כ ,תומשב קוחה תא תמאות והינבל המלש תדוקפ םאה )1(

)תודוקנ 7(     .ךתבושת תא קמנ 

.5 ,'ב ,א םיכלמ ארק )2(

)תודוקנ 6(     .המלש תטלחה תא םיקזחמ הז קוספב םירואיתה דציכ רבסה 

/01 דומעב ךשמה/
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)תודוקנ 61(     .8-9 תולאשהמ תחא לע הנע

.21-32 ,'ו ,ב לאומש ארק .8

.11-21 ,ט"י ,א לאומש םג ארק 

)תודוקנ 6(     ?הלאה םיבותכהמ דחא לכב לכימ הנ ּוכמ דציכ .א

.םירופיסהמ דחא לכב ,דודל לכימ לש הסחי ןיבו יוניכ לכ ןיב רשקה תא רבסה .ב

)תודוקנ 01( 

/11 דומעב ךשמה/
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:ןארמוקמ א"נק םילהת רומזמ ךינפל .9

 הרוסמה חסונל םג סחייתה ךתבושתב ?"א"נק" רומזמ ארקנ ךינפלש רומזמה עודמ .א

)תודוקנ 5(      .)ך"נתה(

.3-31 ,ז"ט ,א לאומש םג ארק .ב

.א"נק רומזמב רואיַתלו א לאומשב רואיַתל םיפתושמה םיטרפ השולש בותכ 

.)תודוקנ 11(     .תורוקמה ינשמ טוטיצ לע תבתכש טרפ לכ ססב 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


