
 

 

 

 

 

 

 םיפסכ תטימש

 םנוערפ ןמזש תובוחה לכ תא העיקפמ הטימשה •
 הנשה לש הנשה שאר ברע דע רחואמה לכל לוחי
 דעומש תובוח ,תאז תמועל  )ג"פשת( תינימשה
 תטמשמ תיעיבשה ןיא – ןכמ רחאל עיגי םנוערפ
 .םתוא

 וא  ףסכב האולה :םה םויכ םיטמשנה תובוחה •
 ,קנב ןובשח )םושיר םע( הפקהב היינק ,ףסכ הושב
 .ריכש רכשו קיש

 םימכח חור – תיעיבש וילע הרבעש בוח ריזחמה •
 .ונממ החונ

 לובזורפ

 םיטמשנ םניא ויתבוח לובזורפ רדסמש הולמ •

 אלש ידכ הדעונ אישנה ללה ןקיתש לובזורפ תנקת •
 תוולהלמ םעה וענמי

 אוהש הולמה לש העדוה  איה לובזורפה תועמשמ •
 רחאל ויתובוח תא הבוגו ,ןידה תיבל ויתובוח רסומ
 םחוכמ הטימשה

 הנשה ףוס דע תושעהל הלוכי לובזורפה תביתכ •
 תיעיבשה

  .טמשנ וניא הקדצל בוח •

 לובזורפה תביתכ רחא ףסכ תוולהל ןירדהמ שי •
 ,טמשיש ידכ לולא ט"כ ינפל ונוערפ ןמז תא עובקלו
 תרחא ךרד .םיפסכ תטימש תוצמ תא םייקל ךכבו
 לוחי אל לובזורפהש דחא בוח שרופמב ןייצל איה
  .וילע

 תא רוסמל לוכי הולמה :םיזנכשאה גהנמל •
 . אוהש ןיד תיב לכל לובזורפה
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ינפל לובזורפה תא רוסמל שי :חרזמה תודע גהנמל
  לובזורפהש ףידע הליחתכל .רודבש בושח ןיד תיב

 ןויכ ךא.ודי לע םתחיו ,ןיד תיב ותוא ינפב ךרעי
 חסונ ונשי – םהילא עיגהל לוכי םדא לכ ןיאש
 ינפב ויתורטש תא רסומ הולמה וב רשא לובזורפ
 ויתובוח ורסמנ םכרדש םימתוח םהו םידע ינש
 .םילשוריב לודגה ןידה תיבל

 :הנשה שאר ברע תונכה

 וגהנ ,הנשה לש ןורחאה םויה אוה הנשה שאר ברע •
 הליפתה איהש החנמ תליפתב קדקדל דיפקהל
 .הנשה תוליפת לכ תא תנקתמו ,הנורחאה

 םישוע םיזנכשאה .םירדנ תרתה תושעל םיגהונ •
 הרשע ינפב תושעל םידרפסה גהנמו ,השולש ינפב
 השא .בוט.םולחב רדנש וא םולחב והודינש ששחמ
 .הרובע ריתהל חילשכ הלעב תא תונמל הלוכי

 .הקדצ תניתנב הז םויב תוברהל בוט •

 לדתשהל בוט ,הנשה שאר םדוק רפתסהל וגהנ •
 .םויה תוצח םדוק רפתסהל

 .ךליאו םויה תוצח םדוק תחא העשמ לובטל וגהנ •
 וז הליבט לע ורמאנ תובר תולעמ

 24 תוחפל קלדיש המשנ רנ ןיכהל שי .1 :גחה תורנ •
 םויב תורנ תקלדהל שא ונממ  ריבעהל ידכ תועש
 תא ןיכהל שי -ףצ ליתפב םישמתשמה .2 .ינשה
 .הועש רנב קילדהל ףידע ןיכה אל םא( גחה ברעב הליתפה
 .)יונישב גחב םעשל הליתפה תא סינכהל רשפא ,ןיא םא

 :בוט םוי תורנ תקלדה

 :תוכרב יתש םיכרבמ תורנה תקלדה ינפל •
 ."ונייחהש" תכרבו ,"בוט םוי לש רנ קילדהל"

 םיכרבמ ינשה םויה לש תורנ תקלדהב םג •
 היהת הכרבהש שדח דגב שובלל בוטו "ונייחהש"
 .וילע םג

 שאמ ריבעהל( קילדהל שי ינשה םויה תורנ תא •
 19:08 העשב ונריעב .םיבכוכה תאצ רחאל  )תמייק
 

 ג"פשתה הנשה שארל תוישעמ תוכלה רוציק



 

 

 :הבושת ימי תרשעו הנשה שאר תוליפתב תופסות

 :'שודקה ךלמה'

 הדימע תליפתבש 'שודק התא' תכרב תמיתחב •
 .'שודקה לאה' םוקמב 'שודקה ךלמה' םימתוח

 ןקתמ  :דימ רכזנו העט םא קפוסמ וא העט םא •
 , ןמז רחאל העטש רכזנ םא .שודקה ךלמה רמואו
 םייסש וא האבה הכרבה תא ליחתה רבכש וא
 קפוסמ םא .הליפתה שארל רזוח  :הדימע תליפת
 ךירצש הליפתה ינפל עדי םא :רמא המ רכוז וניאו
  .רוזחל ךירצ ןיא הליפתה רחאל קפתסמו רמול

 רודיסה ךותמ ללפתהל דיפקמה :הנשה שארב •
 תליפת תא ךישמהש עדוי לבא ,רמא םא קפוסמו
 .רוזחל ךירצ ןיא ,הנשה שאר

 :טפשמה ךלמה'

 בהוא ךלמ' םוקמב ,'וניטפוש הבישה' תכרבב •
 .'טפשמה ךלמה' םימתוח 'טפשמו הקדצ

 רוזחל ךירצ ןיא םיזנכשאה תעדל :קפוסמ וא העט •
 רוזחל ךירצ םידרפסה תעדל .ךלמ ריכזהש םושמ
 .רוזחל אלש הרוה ל"צז והילא מ"רגה ךא

 :'רפסב,בותכו,ךומכ ימ ,ונרכז'

 תכרבב ןכו הינשו הנושאר הכרבב ףיסוהל וגהנ •
 תופסונ תופסות םולש םיש תכרבבו םידומ
 ןיא רמא םא קפוסמ וא חכש – )םירודיסב אבומכ(
 .'רוצנ יהולא'ב םרמאל בוטו רוזחל ךירצ

 שידק

 אליעל שידקה תרימאב םיפיסומ םיזנכשאה •
 .אתכרב לכמ אליעלו

 :הנשה שאר ליל תדועס

 שודיק )ןפגה תכרב( ןיי ז"קי רדסב שדקמ - שודיק •
  .)ונייחהש( ןמז )ונב רחב רשא(

 םיגהונ םיזנכשאהמ םיבר – חלמו שבדב לוביט •
 תפה תא םילבוט םידרפסהו שבדב קר ליבטהל
 וא רכוסב םילבוטמו םיפיסומו ,םימעפ 'ג חלמב
 .הקותמ הנש לש ןמיסל שבדב

 תחא לכב דומלל םיגהונ שי – תוינשמ דומיל •
 שאר תכסמב תוינשמ קרפ תודועסה תעבראמ
 .הנשה

 םילכאמ לוכאלמ ענמיהל וגהנ – םיפירח םילכאמ •
 םאש רבדה טושפ .םיפירח וא ,םיצומח ,םירמ
 רבדה לכואה תא םיעטהל קר אב ףירחה לכאמה
  .רתומ

 וניא חכש םאו אוביו הלעי רמוא – ןוזמה תכרב •
 ומולש תכוס סורפי אוה ןמחרהל עיגישכ .רזוח
 .תכרובמו הבוט הנש ונילע שדחי אוה ןמחרה רמאי

 ימו ,הנשה שאר םויב ןושיל אלש םיגהונ – הניש •
  .ימד ןשיכ לטב ךלוה - םילטב םירבדב קסועש

 ונייחהש םיכרבמ :הנשה שאר לש ינש ליל תדועס •
 וא שדח ירפ היהיש יאדכו ינשה םויב םג שודיקב
 .ונייחהש תכרב תא םהילע ןווכיש שדח דגב

  :םינמיס

 תארקל בוט ןמיסל םידחוימ םילכאמ לוכאל וגהנ •
 .השדחה הנשה

 דימ םינמיסה תא לוכאל וגהנש שי – הליכאה ןמז •
 םינמיסה תא לוכאל וגהנש שיו ,שודיקה רחאל
  .תושעל רתוי ןוכנ ךכו תפ תיזכ תליכא רחאל

 אל םאו ,גחה ברעב ןומירה תא קרפל ןוכנ – ןומיר •
 .לכאיש ינפל םיריגרג ומצעל דחא לכ איצוי קריפ

 לודיגמ תויהל ךירצ םילע קרי לכ – םילע תוקרי •
 .םיקרחמ חקופמ

 :רפוש תעיקת

 תועיקתמ תורוטפ םישנ – םירוטפו םיבייח •
 אל דיפקת המצע לע רימחהל הגהנש השיא .רפוש
 ,התייה הסונא םא ךא .רפושה תועיקת תא ספספל
 שיו .םירדנ תרתה הכירצ הניא העמש אלו
 .םירדנ תרתה השעתש םירמואש

 תסנכה תיבל םאיבהלו םכנחל הוצמ -םידלי •
 ךלהמל םיעירפמ םניאש דבלבו רפוש לוק עומשל
  .הליפתה

 םילוכי שלח וא הלוח ןקז .תועיקתה ינפל לוכאל •
 רחאל םילכוא םא .תירחש תליפת ינפל לוכאל
 .םדוק שדקל שי תירחש תליפת

 'תועיקת'

 ךרואכ העיקתה ךרוא .טושפו ךורא לוק העיקת •
   .רדס ותוא לש העורתה וא םירבשה
 וט-וא-וט רובש לוקב תולוק השולש - םירבש
 עשת תוחפל יכב לוקב העורת  .תחא המישנב
  .תחא המישנב תולוק



 

 

 תועיקתבו ,תוינש שמח – ת"רשת :תועיקתה  ןמז •
 .תוינש שולש – ת"רתו ת"שת

  העורת םירבש ףסומ ינפלש בשוימד תועיקתב •
 םירבש דמועמד תועיקתבו .תחא המישנב השעי
 .תומישנ יתשב השעי  העורת

 'תועיקתה רדס'

 :בשוימד תועיקת  - תודעה בורב תחוורה העדה •
 שידק ינפל .30:צ"ש תרזחב .30:שחלה תליפת .30
 דוע ףיסוהל םיגהונה שיו .100 כ"הס 10 :לבקתת
 .הליפתה םויסב הלודג העורת

 תועיקת – )םיזנכשאהמ קלח( תפסונ העד •
 :לבקתת שידק רחא .30 :צ"שה תרזח .30 :בשוימד

  תועיקת 100 כ"הס 10 :הליפתה םויסב .30
 
 עוקתל לכוי תולוק האמ עוקתל לוכי וניאש הרקמב

 .ךכב ידו תולוק 30

 :ךילשת

 'ךילשהלו' ,םימ רוקמ דיל 'ךילשת' תושעל וגהנ •
 .םיאטחה תא וכותל

 ךומס ןושארה םויב ותושעל ןוכנ – ךילשתה ןמז •
 אצי ןושארה םדא וב ןמזה הז יכ המחה תעיקשל
 .סומידב וטפשממ

 ינשה םויב רמול לוכי ןושארה םויב רמא אלש ימ •
 .ןיינמ ילב ףא ,הבושת ימי תרשעב ףאו

 םאו ,ךילשת תרימאמ תורוטפ םישנ ןידה רקיעמ •
 .תולוכי ןה ,רמול תוצור

 :ינשה םויה תארקל תונכה

 תא ,הנשה שאר לש ןושארה םויה לש ודובכ ינפמ •
 קר ליחתהל רשפא ינשה םויה תארקל תונכהה
 תאצ( ןושארה םויה לש םיבכוכה תאצ רחאל
 )19:08 ונריעב םיבכוכה

 םויה ךרוצל ןושארה םויב לכוא לשבל רתומ •
 .ינשה םויל ריאשהלו ,ןושארה

 :הנשה שאר ינמיס רדס

ü רחאו , לכאיו "ץעה ירפ ארוב" ךרביו רמת חקי :רמת 
 יהלאו ונילא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' :וז השקב רמאי ךכ
 ישקבמ–לכו וניאנושו וניביוא ומתיש ,וניתובא
 בוהצ( הנשה לש םישדחה םינזהמ לכוא םא .'ונתער

 .ונייחהש תכרב ףיסוהל שי )יהרב –

 .ותליכא םדוק רמתה תא ףוטשל בוט :הקידב
 שי .תומינכ וא םירוח וילע ןיאש ץוחבמ קודבל
 ןיאש אדוולו ןיערגה תא איצוהל רמתה תא חותפל
 .ולכואל ןיא שי םא .םיציבו םיקרח וב

 

ü ןוצר יהי' :רמאיו קותמ ןומיר חקי :קותמ ןומיר 
 םיאלמ היהנש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ
 .'ןומירכ תוצמ
 םיבקנ ןיאש קודבל שי תיטרפ רצחב לדגש ןומיר
 .םיעוגנ םירוזיא ןיאש אדוולו הפילקב

ü ןוצר יהי :רמאיו חופת חקי :שבד/רכוסב חופת 
 שדחתתש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ
  'הקותמו הבוט הנש ונילע

ü יהי' ,וז השקב רמאיו ארק חקי :)ןבל אושיק( ארק 
 ערקתש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר
 'וניתויכז ךינפל וארקיו ,ונניד רזג עור

ü םא(  לכאיו "המדאה ירפ ארוב" ךרבי :איבור/איבול 
 דוע חקי ךכ רחאו ,)ךרבי אל הדועסה ךותב לכוא
 יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' :רמאיו איבול
 .'ונבבלתו וניתויכז ובריש ,וניתובא
 תחת םילימרתה תא ףוטשל שי הקורי תיעועש
 תא ךותחל שי םילימרתב בקנ שי םא .קזח םימ םרז
 .תוליחמ וב שיש קלה לכ תא דירוהלו עוגנה רוזאה
 

ü תוחוכה לע ןויכיו ,וז השקב רמאיו יתרכ חקי :יתרכ 
 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' תונוועהמ וארבנש תוערה
 וניאנושו וניביוא ותרכיש ,וניתובא יהלאו וניהלא
 אלל דחוימ לודיגמ תחקל שי .'ונתער ישקבמ לכו
 םיקרח

 

ü לע ןיוכיו ,וז השקב רמאיו אקלס חקי :דרת/אקלס 
 יהי' הלעמל םיניטשמה ןידה תוחוכו םיגרטקמה
 וקלתסיש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר
 תחקל שי .'ונתער ישקבמ לכ וניאנושו וניביוא
 םיקרח אלל דחוימ לודיגמ

ü וניהלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי' :רמאיו גד חקי  – םיגד 
 לכוא םאו .םיגדכ הברנו הרפנש ,וניתובא יהלאו
  .בנזל אלו שארל היהנש :ףיסומ שאר

ü ךינפלמ ןוצר יהי' :רמאיו שבכ שאר חקי :שבכ שאר 
 .בנזל אלו שארל היהנש ,וניתובא יהלאו וניהלא 'ה
 וילע וניבא קחצי לש וליאו ותדקע ונל רכזתו
 .'םולשה וילע וניבא םהרבא ןב , םולשה


