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 א"פשת רדא
 2021 ץרמ

 
 א"פשת ץיק תורגב תארקל )ץרמ( ןוכדע

 
 תומאתה לע ךוניחה דרשמב טלחוה רפסה יתבב הדימלל תרחואמה הרזחה רואל

 תומאתהה .א"פשת ץיק דעומל תופקת הנייהתש הקיטמתמב תורגבה תוניחבב תופסונ

 תולאשה רפסמבו דוקינב יוניש ,תונחביהה יאשונב םיפסונ םימוצמצ תוללוכ תופסונה

 .הארוהה תוסירפל םאתהבו  ןולאשל םאתהב ,תונעל דימלתה לעש

  :םיפסונה םייונישה ןלהל

 
 יוניש אלל –   דוי תותיכ .1

 יוניש אלל – 182 ןולאש .2

 )ץבוקה ךשמהב( תונחביהה יאשונב ףסונ םוצמצ – 381 ןולאש .3

 )הריבצ ןולאש( תודוקנ 30 הלאש לכ ךרע – 382 ןולאש .4

  תולאש 4 לע תונעל דימלתה לע – 481 ןולאש .5

 )ץבוקה ךשמהב( תונחביהה יאשונב ףסונ םוצמצ – 482 ןולאש .6

  תולאש 4 לע תונעל דימלתה לע – 581 ןולאש .7

 )ץבוקה ךשמהב( תונחביהה יאשונב ףסונ םוצמצ – 582 ןולאש .8
 תחת ץבוקה ךשמהב םיאתמה ןולאשב בלושמ תונחביהה יאשונב ףסונה םוצמצה
 . )ץרמ( רמוחב ףסונ םוצמצ - תרתוכה
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  הקיטמתמב ל"חי 5 -ו 4 דוי התיכב ודמליי אלש םיאשונה
 א"פשת תנשב 

 ב"פשת ץיק דעומב א"י התיכב םג ושרדיי אל םיאשונה
 
 

  ל"חי 4
 :הירטמואג
 )ול ךופהה טפשמהו סלאת טפשמ ראשנ( סלאת טפשמ לש תובחרהה
 שלושמב תימינפ תיווז הצוח טפשמ
  .צ.ז.צ יפל םישלושמ ןוימד
 םימוסח םילגעמו םימסוח םילגעמ יסוידרו תויווז יצוח ,םינוכית ,םיפקיה ןיב םימוד םישלושמב סחיה
  )םיחטש ןיב סחיו םיהבג ןיב סחי ראשנ(
  םימוד םיעלוצמב םיחטש ןיב סחיהו םיפקיה ןיב סחיה
 תיווז רשי שלושמב םיינויצרופורפ םיעטק
 :הירטמונוגירט
  םירטמרפב שומיש
 

 :ילאיצנרפיד ןובשח
 שרושה ךותב יראניל אל םרוג םע שרוש תייצקנופ לש ילאיצנרפיד ןובשח
 )תויפרגו תוירטמואג ןוציק תויעב וראשנ( תוילכלכ ,העונת ,בחרמב םיפוג ,םירפסמ :ןוציק תויעב
 שרוש תייצקנופ תוללוכה ןוציק תויעב
 

 :תוילולימ תולאש
 בחרמבו תוירטמואג תולאש
 

  ל"חי 5
 :הירטמואג
  .צ.ז.צ יפל םישלושמ ןוימד
 םימוסח םילגעמו םימסוח םילגעמ יסוידרו תויווז יצוח ,םינוכית ,םיפקיה ןיב םימוד םישלושמב סחיה
  )םיחטש ןיב סחיו םיהבג ןיב סחי ראשנ(
  םימוד םיעלוצמב םיחטש ןיב סחיהו םיפקיה ןיב סחיה
 תיווז רשי שלושמב םיינויצרופורפ םיעטק
 לגעמב םיינויצרופורפ םיעטק
 



 ךוניחה דרשמ
 תיגוגדפה תוריכזמה

 םיעדמ ףגא
 הקיטמתמה תארוה לע חוקיפה

 
 
 :הירטמונוגירט
𝑠𝑖𝑛𝛼		  תויוהזב םיליגרת ןורתפב שומיש ± 𝑠𝑖𝑛𝛽, 𝑐𝑜𝑠𝛼 ± 𝑐𝑜𝑠𝛽 
 

 :ילאיצנרפיד ןובשח
 )תויפרגו תוירטמואג ןוציק תויעב וראשנ( תוילכלכ ,העונת ,בחרמב םיפוג ,םירפסמ :ןוציק תויעב
 שרוש תייצקנופ תוללוכה ןוציק תויעב
 היצקנופה ףרגל ץוחמש הדוקנמ קישמ תאוושמ תאיצמ
 

 :תוילולימ תולאש
 תניחבב ושרדיי אלש קפסה תולאש תארוה םוקמב תאזו האבה הנשל החדת העונת תולאש תארוה
  .א"י התיכ ףוסב תורגבה
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  הקיטמתמב תורגבה תוניחבב ועיפוי אלש םיאשונה
 )ב דעומו א דעומ( א"פשת ץיק 

 2021 ץרמ ןוכדע
 

  .ף"שת ץיק לש דוקימה יפל תורגבה ינחבמ ומייקתי א"פשת ףרוח דעומב

 תארקל םידמלנה םיאשונה תריחבב הימונוטוא םירומל רשפאמ א"פשת ץיקב הניחבה הנבמ
 .תורגבה תניחב
 
 

  : 182 ןולאש
  חיכשו ןויצח
 
 

  : 381 ןולאש
 )הכיעדו הלידג ראשנ( תיסדנה הרדס
 הבית :בחרמב הירטמונוגירט
 
 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
 אשונה לכ :בחרמב הירטמונוגירט
  תולת םהיניב תמייקש תוערואמ 2 ךותיח :תורבתסה
 
  תוערואמ 3 לש ךותיח לש תורבתסה :)ץרמ( רמוחב ףסונ םוצמצ
 
 

  : 382 ןולאש
 תוירטמואג תולאש :תוילולימ תולאש
 בחרמב םיפוג ,םירפסמ :ןוציק תויעב
 

 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
  העונת תולאש :תוילולימ תולאש

! היצקנופה לש ילאיצנרפיד ןובשח
"!
	   

!תויצקנופה תא תוללוכש ןוציק תויעב
"
			  ,  √𝑥 
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  : 481 ןולאש
  בחרמבו תוירטמואג תולאש ,הריכמו הינק תולאש :תוילולימ תולאש
  תוילכלכ ,העונת ,בחרמב םיפוג ,םירפסמ :ןוציק תויעב

#  הרוצל ןתוא איבהל ןתינש הנמ תויצקנופ לש לרגטניא
√%"&'

#   וא  
(%"&')"
  )n 1 -מ הנוש ,םלש(  

 )תויצקנופה יגוס לכב המודק היצקנופל ליבומש תרזגנ תייצקנופ לש לרגטניא ראשנ(
 
 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
   עבורמב םוסח לגעמ ,שלושמב םוסח לגעמ ,לגעמל קישמ :תיטילנא הירטמואג / הירטמואג
 לגעמב םישומיש :הירטמונוגירט
 תימוניב תוגלפתה :תורבתסה
 
 

  : 482 ןולאש
  תשלושמ הרסנמ ,היבוק :בחרמב הירטמונוגירט
 תיפוסניא תיסדנה הרדס
 יפל תיסדנה וא תינובשח הרדס לש הרדגהה הראשנ( הגיסנ תחסונ יפלו םוקמ יפל תויללכ תורדס
 )הגיסנ ללכ
 )ילאנויצר ךירעמ םע( הקזח תויצקנופ :א"ודח
 
 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
  תירטמונוגירט היצקנופ לש לרגטניא
  e -מ הנוש סיסב םע הנותנש תיכירעמ היצקנופ לש לרגטניא
 תירטמונוגירט הריקחב םירטמרפב שומיש
 
 :)ץרמ( רמוחב םיפסונ םימוצמצ
  תוירטמונוגירטה תויצקנופה לש תויגוזה-יא וא תויגוזה :תוירטמונוגירט תויצקנופ
𝑎  :הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ ⋅ sin 𝑥 + 𝑏 ⋅ cos 𝑥 = 0 , tan 𝛼 = tan𝛽 
sin(𝛼  :תויוהז + 𝛽) , cos(𝛼 + 𝛽) 
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  : 581 ןולאש
 קפסה תולאש :תוילולימ תולאש
 םימונילופ תקולח
  תוילכלכ ,העונת ,בחרמב םיפוג ,םירפסמ :ןוציק תויעב
 תייצקנופ לש לרגטניא ראשנ( שרוש םע תויצקנופ לש לרגטניא ,בוביס ףוג חפנ :ילרגטניא ןובשח
 )תויצקנופה יגוס לכב המודק היצקנופל ליבומש תרזגנ
 
 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
 םירטמרפו תונויווש יא :העונת תולאש
  הגיסנ תחסונ יפלו םוקמ יפל תויללכ תורדס
 םימייוסמ םילרגטניאב םירטמרפב שומיש
 תירטמונוגירט היצקנופ לש לרגטניא
 
 

 : 582 ןולאש
 הלוברפל קישמה תאוושמ ,הספילא :תיטילנא הירטמואג
 םיבלטצמ םירשי ןיבו םיליבקמ םירשי ןיב קחרמ ,רשימ הדוקנ קחרמ :םירוטקו

 תינובשח הרדסב שומיש :םיבכורמ םירפסמ
  בוביס ףוג חפנ ,)ילנויצר ךירעמ םע( הקזח תויצקנופ :ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
 
 :רמוחב םיפסונ םימוצמצ
 בחרמה תסדנהב הירטמונוגירט לש םימושיי :בחרמב הירטמונוגירט
  םירושימ ינש ןיב תיווז בושיח :םירוטקו

  םילרגטניא םע ןוציק תויעב
 e -מ הנוש סיסב םע הנותנש תימתירגול וא תיכירעמ היצקנופ לש לרגטניא
 היצקנופ םע תימתירגול וא תיכירעמ היצקנופ לש בוליש - ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
 .תירטמונוגירט
 
  :)ץרמ( רמוחב םיפסונ םימוצמצ
  :תירבגלא הגצהב םירוטקו

  םירושימ ןיב ידדה בצמ
 םירושימ ינש ןיב קחרמ ,רושימל רשי ןיב קחרמ
 )רושימל ךנואמ רשי ראשנ( רושימל רשי ןיב תיווז בושיח
 תורדסב שומיש ,םיירטמואג תומוקמ םע בוליש :םיבכורמ םירפסמ


