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 פתח דבר  

 חים יקרים! מתמ 

 

 שלום רב, 

 

 בחינת הלשכה.    –דין  כיכעור כםהמשוכה האחרונה בתהליך הסמכת כםבעוד זמן לא רב תעמוד בפני 

 

המתמחה "  כםלמגיש    צוות  את  לנבחנים"בזאת  'המתמחה'  של  מדריך  הלמידה  תורת  כל  את  המאגד   ,

-לבחינה ועל הנוגעותלות  במטרה לתת מענה לשא  , זאת .אודות הבחינהעל המתמחה ואת כל המידע הדרוש 

 מעט מהחששות בהקשר זה. לא ידי כך להפיג 

 

 היטב במהלך תקופת הלימוד לבחינה. כםישרת את עבורכםובטוחים שמידע זה שריכזנו   אנו סמוכים

 

 . כםבכל שאלה אנו עומדים כאן לרשות
 
 
 
 
 

 , בהצלחה מכל הלב              
                                                          

 המתמחה - נבו צוות            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : שער ראשון

 – ה  בחינות הלשכ 
 רקע כללי
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 כללי  

 ?  מהו המקור החוקי לעריכת בחינות הלשכה 

 נקבעו שלושה תנאים לכשירותו של אדם להיות עורך דין:  ,1961-בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א

 בעל השכלה משפטית גבוהה.  .א

 תקופת התמחות.  עבר .ב

 עמד בבחינות הלשכה.  .ג

פי תנאים אלו, והוא תושב ישראל ובגיר, יהיה לעורך דין עם קבלתו  -אדם הכשיר להיות עורך דין על ▪

 כחבר לשכת עורכי הדין בישראל.

 ? ת הלשכה"י "בחינמה

 . יא בחינה בכתבה שמקיימת לשכת עורכי הדין  ההבחינ ▪

 .שים יוני ודצמברבחוד – הבחינה בכתב מתקיימת פעמיים בשנה ▪

 הרשמה כחודשיים לפני מועד הבחינה. אישור כל מי שזכאי להיבחן יקבל לביתו טופס  ▪

  :פרקיםמורכבת משלושה הבחינה  ▪

זה    –   א'  פרק לבצע  בפרק  הנבחנים  ניסוחיידרשו  מבין    מטלת  יותר אחת  או  אחת  שבשאלון    מטלה 

וספות זמן לבעלי התאמה(. משקלו של  דקות )לא כולל ת  45הבחינה. משך הזמן לביצוע מטלה זו הוא  

 .  %20זה בציון הסופי יעמוד בבחינה על   פרק

משך הזמן    בחומר סגור.  שאלות  40ויידרשו להשיב על    ידיונבדין הייבחנו הנבחנים  בפרק זה    –  ב'  פרק

 . 40%משקלו של פרק זה בציון הסופי יעמוד בבחינה על  דקות.  100לפתרון השאלות בפרק זה הוא 

זה    –   ג'  פרק הנבחנים  בפרק  על    בדין המהותיייבחנו  לפתרון  שאלות.    40ויידרשו להשיב  משך הזמן 

משקלו של  חקיקה.  קובציזה יחולקו לנבחנים במהלך הבחינה    פרקבדקות.   160השאלות בפרק זה הוא  

 . 40%פרק זה בציון הסופי יעמוד בבחינה על  

וינוסחו,   ית"(נברירה )"בחינה אמריק-רב שאלון בדרך שלשל הבחינה ייערכו ג' -ב' ו פרקיםהשאלונים ב

אחת    חלופה (. הנבחן נדרש לסמן על גבי גיליון התשובות  Casesבצורה של "מקרים משפטיים" )ברובן,  

 . חלופותכתשובה הנכונה ביותר מבין ארבע 

 : , כמפורט להלן(ברוטו כולל הפסקותדקות  ועשרשעות שבע נטו )דקות חמש ו שעות חמש משך הבחינה  ▪

 . משפטי  מטלת ניסוח 11:45 – 11:00

 הדין הדיוני.  – ברירה-רב  ןשאלו 14:10 – 12:30

 הדין המהותי.  – ברירה-רב  ןשאלו 18:10 – 15:30
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 ? מי מופקד על חיבור שאלות הבחינה

הוועדה הבוחנת מופקדת על חיבור שאלות הבחינה. כיום מונה הוועדה הבוחנת תשעה חברים: שלושה   ▪

 רכי דין מהשירות הציבורי ושלושה עורכי דין מהמגזר הפרטי.  שופטים, שלושה עו

  העוסקיםלצורך חיבור שאלות הבחינה מסתייעת הוועדה בצוות של כותבי שאלות המורכב ממשפטנים   ▪

 בענפי המשפט השונים. 

 צוות כותבי השאלות מחבר את שאלות הבחינה על סמך עיון בחוקים הרלוונטיים באותו נושא.  ▪

 דנה גם בהשגות ובערעורים על תוצאות הבחינה.  הוועדה הבוחנת  ▪

 ? בחלק הדיוני ובחלק המהותי כיצד נקבעים נושאי הבחינה

, באתיקה  ישראל  מדינת  לתקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני א  18נושאי הבחינה נקבעו בתקנה   ▪

דין ובבחינת הסמכה לעריכת  זרים  דין  עורכי  על  פירוט בעמוד  )  1962-תשכ"ג ה(,  מקצועית החלה  ראו 

 הבא(.

 ידי הוועדה הבוחנת. -צירופי הנושאים השונים וחלוקתם נעשים על ▪

 ? מהו ציון "עובר"

כולל של  השיג ציון    . נבחן ייחשב כמי שעבר את הבחינה אםלשלושה חלקיםהבחינה נחלקת  כאמור,   ▪

 .ציון מינימלי בכל אחד מהפרקים  צורך לצבור . איןלפחות מהציון הכולל בבחינה 60%

לבכם:   ▪ ובאתר  לתשומת  הדין  עורכי  לשכת  של  הקולי  במענה  בכתב  הבחינה  תוצאות  את  לקבל  ניתן 

 . לשכת עורכי הדין(, במועדים שתפרסם www.israelbar.org.ilהאינטרנט של הלשכה )

  , ( ובו ציונם בבחינהSMSלנבחנים מסרון )לאחר הבחינה נוהגת הלשכה לשלוח    כשלושה שבועותכמו כן,   ▪

האינטרנט לאתר  המשפטי  הניסוח  מטלת  את  היא  סורקת  עיון    וכן  אפשרות  מתן  לצורך  הלשכה  של 

 והגשת ערעור. 

 

 

http://www.israelbar.org.il/
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 חומר הבחינה  

  מדינת   לתקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיניא  18חומר הלימוד לבחינה מפורט, כאמור, בתקנה  

זריםבאתיקה מקצוע   ,ישראל דין  עורכי  על  החלה  דין   ית  לעריכת  שזו  1962- תשכ"גה(,  ובבחינת הסמכה   ,

 לשונה: 

 :בחלק העוסק בשאלות בדין הדיוני הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה א. )א( 18

 ;סמכויות בתי המשפט, לרבות בתי דין דתיים ובתי הדין לעבודה על פי כל חיקוק ודין (1)

נטילת  סדרי הדין הפלילי לרבות דיני ה (2) ראיות, הדינים הנוגעים לחקירה, מעצר, חיפוש, 

 אמצעי זיהוי וסמכויות אכיפה;

סדרי הדין האזרחי לרבות סדרי הדין המיוחדים לכל ענף משפטי שאינו פלילי, דיני הראיות,  (3)

דרכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, אכיפת פסקי חוץ וכללי ברירת הדין בענפי  

 המשפט האזרחי; 

 ; וחדלות פירעון הוצאה לפועלכי הלי (4)

 היבטים דיוניים של חוקי היסוד; (5)

סדרי הדין המשמעתיים בבתי הדין המשמעתיים על פי החוק, לרבות הגשת תלונות ובירורן,   (6)

 העמדה לדין, ניהול ההליכים והערעורים על החלטותיהם.

 :בחלק העוסק בשאלות בדין המהותי הנבחן ייבחן באחדים מהנושאים האלה )ב(  

 דיני החיובים, לרבות דיני החוזים ודיני הנזיקין; (1)

 דיני העונשין, לרבות דרכי הענישה; (2)

 דיני הקניין, לרבות דיני הירושה; (3)

 משפט מסחרי, לרבות דיני התאגידים;  (4)

 דיני האתיקה המקצועית הנוגעים לעורכי הדין;  (5)

 יסוד;-חוקי (6)

 מיסוי מקרקעין; (7)

  התיישנות. (8)
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 מבנה הבחינה  

 משקל  נושא  פרק

 ק א': חל

 ניסוח משפטי 

הבודק   הבוחנת  הוועדה  שפרסמה  כללי  מחוון  פי  על 

וממד  הארגון  ממד  השפה,  ממד  פרמטרים:  שלושה 

 התוכן.  

20% 

 חלק ב':

רב ברירה   ןשאלו 

   דיוניהבדין 

 מערכת בתי המשפט  ◼

 סדר דין אזרחי  ◼

 הוצאה לפועל  ◼

 סדר דין פלילי  ◼

 דיני מעצרים  ◼

 דיני ראיות  ◼

 דיני משפחה  ◼

 דיני עבודה  ◼

 לות פירעון חד ◼

   : ההליך המשמעתיאתיקה מקצועית ◼

   : היבטים דיונייםיסוד- חוקי ◼

40% 

 חלק ג':

רב ברירה   ןשאלו

 המהותיבדין 

 דיני קניין  ◼

 י מקרקעין ומיס ◼

 דיני תאגידים  ◼

 וחיובים  דיני חוזים ◼

 דיני נזיקין  ◼

 ודרכי ענישה   דיני עונשין ◼

 דיני קניין  ◼

 דיני ירושה  ◼

 דיני שטרות  ◼

 התיישנות  ◼

 דיני תאגידים  ◼

 חדלות פירעון  ◼

 : כללי האתיקה המקצועית אתיקה המקצועית ◼

 היבטים מהותיים :יסוד- חוקי ◼

40% 
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 ניסוח משפטי  

 כללי 

מהציון הכולל    20%שמשקלה  משפטי    מטלת ניסוחבחלקה הראשון של הבחינה יידרשו הנבחנים לבצע  

 בבחינה.  

 משך הבחינה 

 .11:00תבוצע בתחילת הבחינה בכתב בשעה  ניסוחהמטלת  ▪

 דקות, אין יציאה במהלך המבחן.   45 – זמן שיוקצב למענה על חלק זהה ▪

 מי שסיים לענות יישאר יושב במקומו.  ▪

 ייאסף שאלון הבחינה. 11:45בשעה  ▪

 .  דקות 45בסיום הזמן המוקצב לחלק זה, יצאו הנבחנים להפסקה בת  ▪

 מי שלא יימצא במקומו לא יורשה להיבחן.  .12:30החלק השני בבחינה יחל בשעה  ▪

 מתכונת הבחינה 

שקבעה  שונים    תחומיםב הבחינות האחרונות(    חמש)על פי ניסיון משאלות  בשאלון תהיינה שתי   ▪

אחת לפי בחירתו. לא תינתן אפשרות להשיב על    מטלה  , מתוכן יהיה על הנבחן להשיב עלהוועדה

 יותר משאלה אחת. 

או צורה של המסמך  בהתאם לדין ככל שיש בדין הוראות הקובעות תוכן    יש לנסח  את הפתרון ▪

 המבוקש. 

 לצורך טיוטה. שני עמודים  ( למתן התשובה וA-4)  יםעמודשני  ויוקצ ▪

 היא שאלת חובה לכל דבר.  ניסוחמטלת ה ▪

 השאלות והתשובה יהיו בעברית בלבד.  ▪

 ניסוח ההכנה למטלת ה

באמצעות מטלות שתועלינה    ,לאורך כל תקופת הלימודו  הקריאה הראשונהמ ייעשה החל  התרגול   ▪

 :נכללים במסגרת ערכת הלימוד של המתמחהש ותוך שימוש בספרים  ולטורלסימ

 המשפטי בניסוח  דוגמאות  להופיע    –  ספר  שעשויים  מסמכים  לסוגי  דוגמאות  הכולל  ספר 
 .בבחינה

 
 לימוד נושא הניסוח המשפטי מכל היבטיו כולל תרגול. – מיקוד בניסוח המשפטי ספר 

  שבתוכנית הלימודים מוד לחלק זה בהתאם להנחיות  יוקדש זמן לצורך לי  קריאת החומרבמסגרת   ▪

 ניסוח.לצד פתרון מטלות 

.  בניסוח משפטי כהכנה לחלק זה  תועבר הרצאה,  מיקוד, במסגרת קורס ה במהלך תקופת הלימוד ▪

 לצד ההרצאה בקורס המיקוד תחשפו להרצאות נוספות שיתמקדמו בפתרון מטלות הניסוח. 
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 י דיונ דין   

 כללי 

דוראלי  המשפט הפרוצ שאלון רב ברירה בתחוםלענות על ינה יידרשו הנבחנים  בחלקה השני של הבח 

 מהציון הכולל בבחינה.  40%שמשקלו 

   ידיונבדין ה משך הבחינה 

   .12:30בשעה  יחלחלקה שני של הבחינה   ▪

 דקות לשאלה(.  2.5דקות )  100הזמן שיוקצב למענה על חלק זה הוא  ▪

 עלי תוספת זמן, כפי שיאושר על ידי הוועדה הבוחנת(. )למעט ב  ייאסף שאלון הבחינה 14:10בשעה  ▪

 דקות.   80-כלהפסקה בת חלק זה, ייצאו הנבחנים   בסיום הזמן המוקצב למענה על ▪

 . מי שלא יימצא במקומו לא יורשה להיבחן. 15:30החלק השלישי בבחינה יחל בשעה  ▪

 ? דיוניההאם ניתן לאפיין את שאלות הבחינה בדין 

 .לי, ובכלל זה סדרי דין וסמכויות בתי המשפטא בדין הפרוצדורות השאלות בחלק זה עוסק ▪

)כך, לדוגמה, תיתכן שאלה בדיני ראיות, אחריה שאלה בסדר  אינן מחולקות לפי פרקים    השאלות בבחינה ▪

מכן שאלה   אזרחי, לאחר  פלילידין  דין  שיש    בסדר  החשיבות הרבה  היא  וכן הלאה(. משמעות הדבר 

 זיהוי נושאה.לשם בקריאה מעמיקה של השאלה 

הן בעלות אופי מגוון ואינן עשויות מקשה אחת. ישנן שאלות שמטרתן להעמיד את    השאלות בדין הדיוני ▪

 הלומד על אבחנות דקות, והן מבוססות על שינון גרידא של חומר הלימוד.  

 לצד זאת, ישנן שאלות הבאות להדגיש עקרונות בסיסיים. שאלות אלה מבוססות על הבנת הדברים, ▪

 .  ויישום חומר הלימוד על נסיבות השאלה הכרת התמונה בכללותה ,הסקת מסקנות

ניתן להשיב עליהן על דרך השלילה  מהי התשובה הנכונה אך   בוודאות שלא נדעשאלות רבות הן שאלות  ▪

)אלימינציה(, לאחר ניפוי חלופות "חשודות". הניסיון מלמד, כי גם שאלות קשות ניתן לפתור באמצעות  

 מושכלת בין חלופות.  בחירה 

כי   ▪ מלמד  ניכר הניסיון  שליטה    חלק  כלומר  הלימוד,  בחומר  שליטה  על  מבוססות  בבחינה  מהשאלות 

 . "ת מושכל בחירהבאמצעות " לצשד שאלות אלו ישנן שאלות עליהן ניתן להשיב נכונהבבסיס הידע. 

▪ " שדורשות  שאלות  עם  מתמודדים  ה  "?ת מושכל  בחירהאיך  קורס  לתלמידים מסי  מיקודבמסגרת    רו 

לפתרון שאלות בבחינות הלשכה מכל דרגות הקושי וכלים לזיהוי שאלות קשות    ומיומנויות  טכניקות

התמודדות עם שאלות בנושאים שאינם מוכרים מחומר  כלים ל  . בכלל זאת תלמדולצד שאלות קלות

 הלימוד.  
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 שאלות חקיקה 

ינה מבוססות על הוראות החוק. שאלות  ניתוח בחינות ממועדים קודמים מלמד כי מרבית השאלות בבח ▪

 אחדות בכל בחינה אף דורשות את ידיעת הלשון המדויקת של החוק. 

כ ▪ על  יתר  הלימוד.  מפרקי  פרק  בכל  עיקריים  חיקוקים  דבר חקיקה  ןהבחינה מתמקדת במספר  בכל   ,

 קיימים פרקים וסעיפים הזוכים להדגשה יתרה.

 שאלות פסיקה 

  עלייה בכמות השאלות המבוססות על פסיקה. שאלות אלו עוסקות  ניכרת מגמה שלשנים האחרונות  ב ▪

 . בהלכות "ותיקות"ו  בהלכות מהעת האחרונהבעיקר 

 

 דין מהותי  

 כללי 

בחלקה השלישי של הבחינה יידרשו הנבחנים לענות על שאלון רב ברירה בתחומי המשפט המהותי שמשקלו  

י, הנערך בספרים סגורים,  דיונ הנוגע למשפט ה: להבדיל מהחלק  כםלתשומת לבמהציון הכולל בבחינה.    40%

 בחלק הנוגע למשפט המהותי יקבלו הנבחנים את החיקוקים הרלוונטיים לשימושם.  

 משך הבחינה בדין המהותי 

 . 15:30חלק זה של הבחינה יחל בשעה  ▪

 דקות לשאלה(.   4דקות )  160הזמן שיוקצב למענה על חלק זה הוא  ▪

 ר הבחינה.   מי שסיים יהיה רשאי לעזוב את חד ▪

 ייאסף שאלון הבחינה. 18:10בשעה  ▪

 ? האם ניתן לאפיין את שאלות הבחינה בדין המהותי

בדין המהותיכאמור,   ▪ את    ,בין היתרוכוללות,  הקלאסי    השאלות בחלק השלישי של הבחינה עוסקות 

דיני החוזים דיני החיובים, לרבות  העונשין,  דיני  דיני  ושהדיני היר ,  דיני הנזיקין  ,הנושאים הבאים:   ,

והתיישנות מקרקעין  מיסוי  מסחרי,  משפט  שרלוונט   .הקניין,  משולבים  נושאים  קיימים  כן,  ים  יכמו 

 .יסוד-חוקיו  דיני האתיקה המקצועיתן כגו ,בחלקם לדין המהותי ובחלקם לדין הדיוני

 שאלות בדידות ושאלות טקסט

   ושאלות טקסט. ניתן להבחין בשני סוגים של שאלות: שאלות בדידות ▪

התשובה להן נמצאת בעיקר בחקיקה. האתגר  ו הן שאלות נפרדות על החומר המהותי    שאלות בדידות

הן שאלות על טקסט    ושאלות טקסט,  הגדול בשאלות מסוג זה הוא באיתור החוק והסעיף הרלוונטיים

 שאורכו כחצי עמוד עד עמוד. 
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  איך מתמודדים עם שאלות בדידות? ▪

 ל משולבים  נושאים  בין  להבחין  קלאסיים.  יש  מהות  נושאי  הם  משולבים  הנושאים  ה בין 

ויש ללמוד נושאים אלו ברמת    )אתיקה מקצועית וחוקי יסוד(,  7-ו   1הנושאים הנלמדים בספרים  

עומק זהה לדין הדיוני. בנושאי מהות קלאסיים כגון נזיקין ועונשין ככלל יש להקפיד על הכרת  

הכרה של שמות  על  ונים באמצעות תרגול,  לימוד מקדים של סעיפי החוקים השעל  מבנה החוק,  

 הפרקים, כותרות הסעיפים ומיקומם.  

   מומלץ   –החוק אינו כולל תוכן עניינים    אם  ;לעבור עליו  מומלץ   –תוכן עניינים    החוק כולל אם  

 הפרקים.   בחוק גופו ולעיין בכותרותלדפדף 

  להכיר  חייבים  לא    בלימוד החלק המהותי  –  משולביםהנושאים  הפרוצדורה ונושאי הלהבדיל מ

נמצא. ככל שנכיר את מבנה החוק  הוא  את תוכן הסעיף לעומק, אלא לדעת שהוא קיים והיכן  

 נעמוד באתגר הזמן בצורה טובה יותר. –בצורה טובה יותר 

   פסיקה נשאלו    –שאלות  האחרונות  על  גם  בבחינות  עם  פסיקה.  ה שאלות  להתמודד  במטרה 

יינתנו    מיקודובמסגרת קורס ה  ,קה רלוונטית וחשובהשאלות פסיקה עודכנו ספרי המהות בפסי 

 טיפים איך לענות על שאלות פסיקה מתוך הגיון משפטי והבנת החומר גם כשאין ידע מוקדם.

  איך מתמודדים עם שאלות טקסט? ▪

 בראש עמוד  לכתוב  ו   לקרוא את השאלות לפני קריאת הטקסט  השיטה המומלצת על ידינו היא

בכ  הטקסט הנושא שנשאל  מטרה.  ל שאלהאת  מוכוון  באופן  בטקסט  לעיין  ניתן  כך  בנוסף,  . 

 נושאי השאלות יתקבעו בזיכרון ביתר קלות לפני קריאת הטקסט.  

  בכמה מילים  כל חלק לכתוב צד וב ,לחלקים את הטקסט לחלק מומלץ   :לקרוא את הטקסטיש

או בקו תחתון    במדגש )מרקר(לסמן  כדאי  ואיזו שאלה רלוונטית אליו.    את הסוגיה הנדונה בו

 את המענה לשאלות, אבל להמשיך לקרוא בקריאה רצופה את כל הטקסט. 

   התשובות  אם עבדת בצורה נכונה עד כה, הרי ש לעבור לשאלות.    יש  הטקסטקריאת  עם סיום

 בתוך הטקסט.  תהיינה מסומנות

   זמן עם  מודעיםמוטב    –עבודה  יעילה  לזמן  להיות  להיות  צריכה  הקריאה  כמה  כדי  .  להפיק 

 שיותר מידע בכמה שפחות זמן.

   ?איך לומדים לחלק המהותי בבחינה

חשוב להבין שאופן הלימוד לחלק המהותי בבחינה אינו דומה ללימוד המוכר מהאקדמיה. באקדמיה   ▪

ואילו השונים  בחוקים  מרכזיים  סעיפים  מספר  לעומק  להכיר  דורש    נדרשנו  הלשכה  לבחינת  הלימוד 

לאור    וכמעט ללא הבחנה בין סעיף עיקרי וליבתי ובין סעיף משני.   מאיתנו להכיר את כל סעיפי החוק

 יש להכיר את החקיקה ברמת שליטה גבוהה. הזמן בבחינה,   מגבלת

ומסועפים.   ▪ מורכבים  בחוקים  ובייחוד  גבוהה  שליטה  ברמת  החקיקה  את  להכיר  בשל  למשל,  מומלץ 

  לעתים   במקרה זה נדרשת לא  א  , חוק מיסוי מקרקעין מומלץ לא להסתפק בהבנה בלבדמורכבתו של  

 בחלקים מסוימים.  שליטה ברמת שינון
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   :ער שניש

 שיטת הלימוד
 וכלי הלימוד
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 מבוא  

 כניות הלימוד, ספרי הלימוד וכלי הלימוד. ותבשער זה נציג בפניך את תהליך הלימוד לקראת הבחינה ואת 

הלימוד, ואף לשוב אליהם לקריאה חוזרת  אנו ממליצים לקרוא היטב את העמודים הבאים לפני תחילת  

 )קריאה ראשונה; קריאה שנייה; חזרה מסכמת(.  במהלך הלימוד, לקראת כל שלב

 

 תקופת הלימוד על ציר הזמן  

 תחילת תקופת הלימוד העצמי

העצמי   הלימוד  ההתמחות  תתחילתקופת  סיום  לאחר  ימים  בפעם  ומיועדת    מספר  נבחנים  לטובת  הן 

 ., עד למועד הבחינהחודשים  4-3.5תקופת הלימוד העצמי תימשך . בחנים חוזריםלטובת נהראשונה והן 

 מיקודוקורס ה קריאה ראשונה של הדין הדיוני –תקופת הלימוד העצמי 

)מערכת בתי המשפט, סדר    נושאים המשויכים לדין הדיונישל  תתקיים קריאה ראשונה  ה זו  במהלך תקופ

וחדלות   דיני עבודה, פלילי, דיני מעצרים, דיני ראיות, דיני משפחההדין האזרחי, הוצאה לפועל, סדר הדין ה

המשלבים בתוכם הן את הדין הדיוני והן את הדין המהותי )אתיקה    שני נושאים  בסיומה קריאתו  (פירעון

 בדין הדיוני.  מיקודישולב קורס ה בדין הדיוני ה הראשונההקריאלאורך   יסוד(.- מקצועית וחוקי

 מיקודהוקורס  הדין המהותישל ראשונה  קריאה  – תקופת הלימוד העצמי

זו  במהלך   נושאים המשויכים לדין המהותיתתקיים קריאה מלאה  תקופה  דיני חוזים וחיובים, דיני  )  של 

מקרקעין מיסוי  קניין,  דיני  והתיישנות,  שטרות  דיני  ירושה,  דיני  ענישה,  ודרכי  עונשין  דיני  דיני  ,  נזיקין, 
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  שנמצאים   מקבצי תרגול   יש לפתור   של כל ספרי הלימוד  הקריאה הראשונהבסיום    (.וחדלות פירעון  תאגידים 

 . ת הסימולטור, על פי ההנחיות שבתוכנית הלימודיםכבמער

 ומפגש סימולציה , נושאים משולבים של הדין הדיונינייה קריאה ש –תקופת הלימוד העצמי 

המשויכים לדין הדיוני ולאחר מכן של    תחילה של נושאים –  המלא ה נוספתקריא  תתקייםבמהלך תקופה זו  

 "(נייה הקריאה השי )"חמיש ראו בשער ה   – נייהלהסבר מפורט על הקריאה הש .  משולביםנושאים 

 "אמת". הבחינת    שמטרתה לדמות את תנאי רוחבות סימולציה  תערך בחינת  הקריאה השנייה במהלך

 פתרון בחינות סימולציה והישורת האחרונה, עדכוני פסיקה וחקיקה  –תקופת הלימוד העצמי 

תקופה  בתקופה חשובה ומשמעותית בתהליך הלימוד.  א  , והימועד הבחינהלערך לפני    חודשכ תקופה זו תחל  

 :ובעיקרה בחינהלחזרה מסכמת על נושאי הלימוד נערכת  זו

 הרוחבת(. הסימולציה   לקראת מפגש)חוברת המיקוד תחולק  קריאת חוברת המיקוד בדין הדיוני ✓

 . ק בדין המהותיתחנות חיזו ✓

 .קריאת עדכוני פסיקה וחקיקה )פרטים על עדכוני הפסיקה והחקיקה יימסרו בהמשך( ✓

 . תופתרון בחינות סימולצי ✓

 

 

 תוכניות הלימודים  

 צפוי מספר ימים לאחר סיום תקופת ההתמחות.תחילתה של תוכנית הלימוד 

  החגים. מאפשרת ימי מנוחה מלאים בכל ימי השבתות ו מרווחת ו כנית הלימוד  ו ת 

 ?כמה שעות לימוד יש להשקיע ביום

 שעות לימוד    9–8-)כ שעות פנאי יומיות במהלך הקריאה הראשונה  כדי לאפשר לך    המסלול הלימוד נבנ

וכ  מנוחה(.  8–7-"ברוטו"  כמחצית    שעות  ככלל  שמהווה  הראשונה  הקריאה  במהלך  כי  ממליצים  אנו 

שעות לימוד. בשעות אלו    9–8-כ  ות היממה,חלק הלימוד כשליש משעיהיה  מתקופת הלימוד לבחינה,  

– 8-כו'(, כך שעסקינן בנכללות גם הפסקות קטנות וטבעיות )שיחת טלפון, שטיפת פנים, "נשנוש" קטן וכ 

 שעות "ברוטו".   9

   שעות לימוד ואף יותר מכך(, לא    10השקעה מוגברת יותר בשלב הקריאה הראשונה ) הניסיון מלמד, כי

ל מועילה  שאינה  בלבד  הלימוד  זו  בתהליך  לפגום  בעוכריך,  להיות  עלולה  אף  אלא  הלימוד,  תהליך 

 אותך ולהתישך בהמשך תקופת הלימוד לבחינה.   ובעיקר לשחוק 

 הלימוד המובנית שאנו מציעים מלווה אותך באופן המקצועי והאחראי ביותר, על מנת לאפשר    תוכנית

ונכו בו באופן הדרגתי  ולהתקדם  הלימוד  ביום הבחינה עצמו.לך להתמסר לתהליך  עד לרגע השיא    ן, 

בקריאות המתקדמות יותר, המהוות ככלל את המחצית השנייה של תקופת הלימוד, ניתן להעלות את  

 רמת ההשקעה היומית, וכמות השעות שתידרש מדי יום תיגזר מטיב הקריאה הראשונה. 

 של הקריאה הראשונה  מטרתה  פי שיפורט בפרק העוסק באופן שבו יש לבצע את הקריאה הראשונה,  כ

ספרי הלימוד להכין את  תקופת השינון במחצית    אינה לשנן את החומר, אלא  מיטבי לקראת  באופן 
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השנייה של תהליך הלימוד. ככל שספרי הלימוד שלך יהיו מוכנים ומעובדים בצורה טובה יותר, יידרש  

נבחן שלא ישכיל לנצל  . ולהיפך:  בהמשך תקופת הלימוד  ולהטמעה  ללמימוד מעמיקלך זמן קצר יותר  

ייאלץ   עבורו,  ביותר  והמקדמת  המיטבית  בצורה  הלימוד  חומר  של  לעיבוד  הראשונה  הקריאה  את 

 להשקיע זמן רב בקריאות המתקדמות. 

 :  )לקריאה הראשונה(  מכסת הלימוד היומית

 .שאלות 45-"נטו" ליום ועמודי קריאה   60-כבממוצע  תכוללהלימוד  תוכנית

 ללא עמודי השאלות.  – לעניין זה, "נטו" 

 הלימוד?  תוכניתמה לעשות במקרה של פיגור ב

בקריאה הראשונה כדין    תוכניתהתשובה תלויה בשלב שבו נמצאים בתהליך הלימוד, שכן אין דין פיגור ב

לימודיים, תחילת מועד הלימוד באיחור משמעותי  במקרה של קשיים בקריאות המתקדמות.  תוכנית פיגור ב

)שלא ניתן לגשר    הלימוד  כנית ותמ   משמעותיתחריגה  אוחר של תקופת ההתמחות( או  )למשל, עקב סיום מ

 לסיוע. מערך "ייעוץ והכוונה"  מומלץ לפנות ל –ות המותאמים לכל אחת מהקריאות(  עליה בעזרת הפתרונ

 כלי הלימוד  

 כללי 

ל"רגע האמת"  כינך הימטרת שיטת הלימוד של המתמחה היא לה יסודיום הבחינה  –טב  נרחב  , באופן  י, 

היבטים  עמל מדי מועד על פיתוח ושכלול של כלי לימוד שיקיפו את כל ה   צוות המתמחה  ,. לפיכךומעמיק

וכך  הלימוד,  בתקופת  הימים הראשונים  עוד מהשימוש בכלי הלימוד מתחיל  החיוניים להצלחתך בבחינה.  

 הבחינה.עד ליום  ו של הלימודלאורכבהדרגה ומתפתח מתקדם 

מנת   לך  על  את הפוטנציאל שלךלאפשר  ב  למצות  לך  לסייע  מנת שנוכל  וחולשה  נקודות כשל  זיהוי  ועל 

 .ומהותי הוא חיוניבאמצעות שימוש באותם הכלים אפשריות, שיתוף הפעולה שלך 
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 המצויים בספרים והעזר  לי הלימוד  כ  

 מקרא סמלים  .א

סייעו לכם להטמיע  ( וסימונים מסוגים שונים שי Iconsלאורך ספרי הלימוד והתרגול תמצאו צלמיות )
 מר הנלמד ולהבחין בין עיקר וטפל:טוב יותר את החו

 מד שליטה בפרטים  -  חשוב!

מידת   את  הנדרשת מסמן    השליטה 

לדוגמה בפרטים  אם  .  השליטה  :  מד 

את  לזכור    עליכם   -   4מראה את הספרה  

ה  ב הפרטים  מד  אם  ;  פרק כלולים 

הספרה  השליטה   את  אפשר    -   0מראה 

הדברים.   בהבנת  לחסוך  להסתפק  כדי 

)בחלק   בבחינה  זמן  המשפט  לכם 

אחדים   , המהותי(  מהות  נושאי    בחרנו 

פרטיהם.  את  לזכור    מדובר   שעליכם 

בחיקוקים שקשה להתמצא בהם    בעיקר 

 מפאת אורכם או מורכבותם בזמן אמת  

 
 מדחום שוליים   -

יופיע בשולי העמוד מצד שמאל לצד נושא  

 המופיע תדיר בבחינה 

 

 

 סמן פסקה  - 

- עזר לצורך הפנייה מהירה לפסקה )על   כלי 

הסימן   שגיאות  ( §ידי  סימון  לצורך   ,

רמת   לפי  הפסקה  סיווג  ולצורך  בפסקה, 

על  העליון  - השליטה  החלק  מירקור  ידי 

  )ירוק/אדום/צהוב( בעת הקריאה השנייה 

 

 

 סימן איחזור  -

הלימוד  בספרי  אחרת  לפסקה  מפנה 

 וראה דומה או זהה;שבה מופיעה ה 

ההפנייה כוללת את מספר הספר ומספר 

 הפסקה שבהם מצויה ההוראה 

 
 סוגיה מורכבת -

 סוגיה מורכבת שאינה קלה להבנה 

 

 

 הערה   -

הערה  או  הרחבה  ישנה  כאשר  תופיע 

 חשובה באותו נושא 

 הדגשה   - 

תופיע לצד כל עניין הראוי                          

 לתשומת לב מיוחדת

 

 הסבר   - 

חוק   בהוראת  מדובר  כאשר  יופיע 

 מורכבת הדורשת הבהרה

 

 מונח   -

 יופיע לצד ביאור מונח 

 

 חריג/סייג   - 

יופיע בכל עניין המהווה חריג או סייג  

 לכלל המשפטי

 רציונאל   - 

יופיע כאשר ישנו הסבר היורד להיגיון  

 שבבסיס הוראת החוק 

 

 

 דוגמה  -

וראת החוק  תופיע לצד הדגמה של ה 

 באמצעות במקרה "מן החיים"

 
 היתר -

היתר הניתן מאת הלשכה או מאת אחד  

 ממוסדותיה )הוועד המרכזי/המחוזי( 

 

§02 
65 

 

שטח 
 מירקור
 מספר 
 פסקה
 סימון

 שגיאות
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 "המדחום" .ב

הקריאה ▪ ב"מדחום" מומלץ    השנייה  במהלך  המסומנים  לנושאים  יתרה  לב  תשומת  להקדיש 

 )הפס האפור בשולי העמוד מצד שמאל(.  השוליים

 ביתר קלות את הנושאים הבאים: "המדחום" מאפשר לזהות  ▪

 נושאים המופיעים בשכיחות רבה בבחינה . 

 תיקוני חקיקה חדשים . 

  .נושאים "חמים" הזוכים להתייחסות רבה בבחינות האחרונות 

הפרמטרים שלעיל, ומתרגם אותם באופן פשוט    כלהיתרון של "המדחום" בכך שהוא מגלם בתוכו את   ▪

 חשוב יותר(.  – חשוב; כהה – בות )בהירגוונים, לפי מידת החשי בשנילסימון 

להגיע   ▪ חשוב  הלימוד  "המדחום",  בתום  סימוני  בכל  הכההלשליטה  והן  הבהיר  זאת,  הן  עם   .

 פירושה שניתן להזניח חומרי לימוד שאינם מסומנים.אין ההתמקדות במדחום 

  :לצד "מדחום" השוליים, מופיע בתחילת כל פרק "מדחום" פרק לפי שלוש דרגות חשיבות ▪

 

 

 

 סמן פסקה .ג

 

 

 

ל  מותאמים  הלימוד  של  הקריאות  ה  כלספרי  הלימודמלאות  לימוד  חומר  ספרי   ולשיטת  ברבדים. 

פסקאותמרושתים   הלימוד סמניבסמני  למפות   .  לקורא  מסייעים  בחומר    "חלשים"נושאים  הפסקאות 

שבה עוסקת  הסוגיה    אתר אתלבעת התרגול  מסייעים  גם  הם  לימוד.  תהליך הב דגש נוסף  עליהםולתת  הלימוד  

את תהליך   לשקף  ךייחודיים, המאפשרים לסימונים  בנוסף, לכל קריאה מוקצים    .דייומי  באופן מהירהשאלה  

   .בהן ךהלמידה וההתקדמות ולסמן באופן מובנה את הפסקאות בהתאם למידת השליטה של 

אופן השימוש   ועל  על סמני הפסקאות  )"הקריאה    שער הרביעיב  ראו  –ה  בקריאה הראשונבהם  פירוט 

 הראשונה"(. 

 רגילה 
 
 

 

 

 גבוהה ביותר  גבוהה 

5 
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 שאלות חשיפה  

כפי שיפורט בהרחבה בפרק על אודות שיטת המתמחה המומלצת לקריאה הראשונה, אחת ממטרותיה של  

החושפת יסודית,  קריאה  מיומנות  הקניית  היא  הראשונה  מהעין    הקריאה  נעלמים  טבעי  שבאופן  פרטים 

רבות,    דין הפרוצדוראלי ואשר כוללים, פעמיםנושאים הנוגעים לסדר הד כשמדובר ב, במיוחבמבט ראשון

   .פרטי מידע אזוטריים ולכאורה טפלים

כהשלמה לטכניקת     ISOשאלות  3,000, עמל צוות המתמחה על כתיבת מעל  ותהאחרונ  ותכחלק מלקחי הבחינ 

הראשונה  המהותי.  –  הקריאה  ובדין  הדיוני  נדב  בדין  מהווה  זה  שברבות  חלק  בבחינה,  להצלחה  חשוב  ך 

 (.ISOוטריה ) מהשאלות בה ניכרת מגמה של ירידה לפרטי אז

פרטים שלעתים  -בפרטי  התמקד"כיצד ללמוד נכון" ול   הנבחנים  תכליתו של כלי זה היא ללמד אתכאמור,  

 .נעלמים מן העין, באופן שיאפשר חשיפה למירב הפרטים המופיעים בטקסט

ב  מופיעות  החשיפה  הממוחשב שאלות  התחקור  באמצעות  )הסימולטור(  מערכת  הן  אותן  לפתור  וניתן   ,

 המחשב והן באמצעות הטלפון הנייד, לנוחותכם.

בתום קריאת מספר עמודים בחוברת הלימוד או מדי פרק זמן קבוע  החשיפה  ניתן לגשת לפתרון שאלות  

י כי רבים  נדמה  נוחותכם. עם זאת,  לפי  לימוד(,  צאו את האפשרות לתרגל את  מ)לדוגמה בסיום כל שעת 

  פתרון תרגולי הביניים )שאלות התרגול בחוברת הלימוד( כאפשרות הנוחה ביותרהחשיפה בצמידות לשאלות  

. מכל מקום, מאחר שרבות מהשאלות נסמכות על פרטים אזוטריים יחסית,  )לפני הפתרון או מיד לאחריו(

כל פרק בספר    ת . למשל בסיום קריאבספריםמומלץ לגשת אליהן סמוך יחסית לקריאת המקטע הרלוונטי  

 הלימוד, מומלץ לפתור שאלות חשיפה על הפסקאות שקראת באותו פרק בספר.

לצד כל היגד רשום    .לפי סדר הפסקאות יגדים המסודרים בחתך נושאיבנויות כהשאלות החשיפה  מרבית  

עלי  .מספר הפסקה שאליו הוא מתייחס נ  ךלאחר קריאת ההיגד  נכון/לא  לאחר מענה המערכת    .כוןלסמן 

זאת לצד הצגת הסבר בדבר התשובה הנכונה.    –תצבע את התשובות הנכונות בירוק ואת השגויות באדום  

 למיקום השגיאה בספר הלימוד, לסמנה וללמוד בעצמכם מהי התשובה הנכונה.  לחזורתוכלו  

 

יות איזוטוריות בנושאים  נתקלנו במספר לא מועט של שאלות על סוג  ניםהאחרו  ים: במועדלתשומת לבכם

אנו ממליצים שלא לוותר על פתרון שאלות החשיפה בנושאי לימוד אלה במהלך  ולכן  המשוייכים לדין הדיוני,  

לפתור אותן    ישהקריאה הראשונה. לעומת זאת, שאלות החשיפה בנושאי הדין המהותי הן שאלות רשות ו 

 רק אם אין מצוקת זמן. 
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 בסימולטור(   )זמין   ספר דיגיטלי   – ח  ספר המפת  

הטמעת חומר  לגבש השקפה רוחבית על חומר הלימוד,    , אשר נועד לסייע לכםכלי ייחודי ספר המפתח הוא  

הדיוניהלימוד   וזאת    בדין  אזוטריים,  בנושאים  העוסקות  לשאלות  מענה  לתת  תרשימים,  וכן  באמצעות 

  חתכים לפי סוגיות, פישוט נושאים מורכבים, טיפים ועוד.

 תחת יחידת הלימוד "ספר המפתח". ספר דיגיטלי הנמצא בסימולטורספר המפתח הוא 

בדין הדיוני כסיכום   נייהבסיום הקריאה הראשונה והש  נעשההוא בגדר רשות, והוא  ספר המפתח  השימוש ב

 . השנייהו הראשונה  בקריאה במקביל לקריאת ספרי הלימודהשוואתי של תקופת הלימוד, וכן 

,  המשוייכים לדין הדיוני קריאה הראשונההנושאים ב כלסיום קריאת לאחר  –  במהלך הקריאה הראשונה

המהווים חזרה כללית על כל החומר שזה עתה    –ובהתאם לתוכנית הלימוד, יש לגשת לחתכים הכלליים  

 כאמור, הפנייה לספר המפתח היא רשות.   קראתם.

ני )לדוגמה: סיום הקריאה  של ספר לימוד בדין הדיו השנייה  עם סיום הקריאה    –   במהלך הקריאה השנייה

לגשת לספר    רצוי,  התרגול בסימולטורשל הספר בנושא "מערכת בתי המשפט"( ובטרם המענה על השאלות  

התרשימים על  ולעבור  זה.וה  המפתח  בנושא  קריאת  כן,  -כמו  טבלאות  סיום  בקריאה  הנושאים    כל לאחר 

 כלליים.   מומלץ לעבור שוב על החתכים ה ובהתאם לתוכנית הלימוד,  ,  השנייה 

 

לפנות לטבלאות ולתרשימים שבספר המפתח באמצעות אייקון    ניתן   – זמן  לסובלים מקוצר    : לתשומת לבכם 

 סיום הקריאה הראשונה והשניייה.  המפתח שבספרי הלימוד וכן לקרוא את החתכים ההשוואתיים הכלליים ב 

 

 סימון של מפתח.  מופיע תרשים או  לצד כל טבלה 

סימן של מפתח אחד מציינים את הסוגיות    שלצדם מופיעתרשימים  ו  בלאותט  –  סימן של מפתח אחד 

 .  שמהוות את ליבת החומר

סימן של שני מפתחות מציינים סוגיות בעלות  שלצדם תרשימים ו  טבלאות –סימן של שני מפתחות 

   מורכבות גבוהה יותר.

 

 

 

 

 

 

 בסיום כל הקריאה  בסיום כל ספר 

 ראשונה חתכים כלליים לקריאה   קריאה ראשונה 

 

 קריאה שנייה 

 -------------------------------------  ספר המפתח בנושא הספר               

 חתכים כלליים לקריאה ראשונה + שנייה  ספר המפתח בנושא הספר 
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 ? מהי רמת השליטה הנדרשת בטבלאות ובתרשימים השונים

ת טכניקות, שיטות ודפוסי לימוד המתאימים לו.  לכל נבחן קיימו  ,מניסיוננו,  באשר לטבלאות ולתרשימים

צירפנו  בהם,  הטמון  הרב  המידע  של  בהפנמה  לך  ולסייע  והתרשימים  הטבלאות  את  עבורך  לפשט  כדי 

ולשינון להבנה  המסייעים  ו"סייענים"  "טיפים"  המורכבים  ולתרשימים  בפרטים  העמוסות  . לטבלאות 

צולמות, שאף הן תסייענה לך בעיכול ובהפנמה של ספר  הרצאות מהפניות )ברקוד( ל בנוסף, משובצות בספר 

 המפתח. 

 

תכליתן לספק לך ראייה כללית של המועדים השונים בכל נושא לימוד. אין צורך    –  באשר לטבלאות המועדים

להשקיע זמן בניסיון לשנן טבלאות אלו. אמנם, שאלות אחדות בכל בחינה עוסקות במועדים, אך לרוב מדובר  

דים חשובים שרמת השליטה שלך בהם תהיה גבוהה ממילא. חלק קטן מהשאלות בבחינה  בשאלות על מוע

עוסק במועדים אזוטריים, אך היקף ההשקעה הנדרש כדי לשנן את כל המועדים אינו עומד ביחס ישר למספר  

 . מעבר מהיר על טבלאות ספר המפתח משיג את האיזון הנכון בנסיבות הענייןהשאלות בפועל. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברקודים בספרי הלימוד והקורס  

המאפשר לבעלי  ויוצא דופן בתחום הלימודים,  כלי ייחודי  השימוש בברקודים לאורך כל תהליך הלימוד, הוא  

 : "טלפון חכם"

 הלימוד בהרצאות קצרות לצורך  במהלךלצפות 

 הפשטה של סוגיות מורכבות המופיעות בספרי הלימוד 

 

                      ,  nigma-I+ שימוש באפליקציות כגון:    " טלפון החכם " למת ה ניתן לסרוק את הברקוד באמצעות מצ 

 .   Bakodo- ו 

מפעילים את האפליקציה ומכוונים את מצלמת המכשיר לכיוון הברקוד   .השימוש באפליקציה פשוט למדי

בו משובצת  ויציג בפניכם את עמוד האינטרנט שהסורק יזהה באופן מיידי את סוג הקוד  .אותו תרצו לסרוק

 מעלות ולצפות בהרצאה לרוחב.  90- ב הטלפון הניידלצפייה אופטימלית, מומלץ לסובב את  ההרצאה.

 ?מה לגבי מי שאין ברשותו טלפון חכם



 נבחנים מדריך ל
 

 2020ר דצמבמועד 

 

         2020דצמבר מהדורת 
 

24 

להרצאות ▪ המפנים  בהרצאות  נ  –  ברקודים  לצפות  המילה  ubeTouYבאתר  יתן  הקלדת  באמצעות   ,

 .  "המתמחה" ולאחריה שם הנושא

 

 

 הרצאות מקוונות  

בדין    הרצאות מקוונות בנושאים מורכבים השקנו    , שאיפה לספק עבורכם את המעטפת הטובה ביותר  תוך

, שהוכנו במיוחד לשימושם של תלמידי המתמחה לקראת  דיני ירושהו  דיני השטרות,  דיני הערבותהמהותי:  

לימוד  לאחר קריאת ספר הההרצאות המקוונות תעלינה לסימולטור ומומלץ לצפות בהן    בחינת ההסמכה.

 .  בנושא

 כניסה להרצאות המקוונות

 

 

   ( מופעל; CCיש לוודא כי כפתור הכתוביות )  –: )א( לצפייה בסרטונים באמצעות כתוביות  לתשומת לבכם

)האצה/האטה(   הסרטון  מהירות  לשינוי  במהירות    –)ב(  ולבחור  בסרטון  ההגדרות  כפתור  על  ללחוץ  יש 

 הרצויה. 
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כיצד נוכל לשפר את הציון שלנו ברמת ידע    – שיטת הכוכביות         
 נתונה? 

 :במבחנים ובתרגולים תלויים בשלושה גורמים עיקריים םההישגי .א

 הבסיס העיקרי להצלחה.    – רמת הידע  .1

פתרון  .2 חשובים    –   טכניקת  כלים  יילמדו  המתמחה,  צוות  ידי  על  בנפרד  שתועבר  סדנה  במסגרת 

 ה. ידיע- להתמודדות עם פתרון שאלות במצב של אי

להיבט המנטאלי, שלרוב אין נותנים עליו את הדעת, חשיבות רבה    –  (State Of Mindמצב מנטאלי )  .3

להצלחה בבחינה. במצב תקין יקבל הנבחן את הציון שמשקף את רמת הידע האמיתית שלו. מנגד,  

 במצב של כשל מנטאלי עלול הנבחן לסמן חלופה שגויה, גם אם רמת הידע שלו גבוהה. 

 כוכביות על שיטת ה .ב

על  פותחה  הכוכביות  בבחינות  -שיטת  נבחנים  אלפי  של  ביצועים  ניתוח  לאחר  המתמחה  צוות  ידי 

ההסמכה, במטרה לאמוד את המצב המנטאלי של הנבחן ולעורר את המודעות אליו. שימוש בשיטה זו  

ועל לפותרם,  על כשלים מנטאליים, להצביע על הדרך  לנבחן לעמוד  כך להימנ-מאפשר  ד  מאיבו  ע ידי 

 נקודות יקרות. 

 יישום השיטה  .ג

, יש ליישם את  ללימוד לישיכבר מהיום הש –  החל מפתרון שאלות ה"אמת" בקריאה הראשונה, דהיינו

שאלות שאתם בטוחים    )*(  סמן בכוכביותשיטת הכוכביות על כל מקבץ שאלות. בעת הפתרון, עליכם ל

תברר לכם כי התשובה הנכונה היא  שאלות שתהיו מופתעים אם י  – בנכונות התשובה שסימנתם, כלומר  

 (."שאלות כוכבית"שונה מזו שסימנתם )להלן:  

ניתן לראות בתחתית כל שאלה את התיבה "האם אני    –במהלך פתרון מקבצי השאלות בסימולטור  

 כן = שאלת כוכבית; לא = שאלה שאינה שאלת כוכבית.  –בטוח/ה בתשובה?" 

)להלן:  סימנתם בהן כוכבית, הן שאלות    שלאהשאלות   שאתם מתלבטים בהן לגבי התשובה הנכונה 

 (."שאלות אפורות"

 בדיקת התוצאות  .ד

בדיעבד   התשובות  השאלות(  לסימולטורבהזנת  מקבצי  את  להדפיס  שיבחרו  מאוד    ,)לנבחנים  חשוב 

 ידכם בזמן אמת כ"שאלות כוכבית".  - לסמן, במקום המתאים במערכת, אילו שאלות סומנו על

ת  התשובות,  הזנת  בפרמטרים  בסיום  קיבלתם  אותן  התוצאות  את  אוטומטי  באופן  המערכת  חשב 

 השונים הקשורים לשיטת הכוכביות. 
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 השאלות "הבטוחות"  –בדיקת שאלות הכוכבית . 1ד.

  :שאלות הכוכבית מתוךמהו שיעור התשובות הנכונות שסימנתם 

שמרו על דפוס  המלצתנו:    !ן תקיכם  המדד של  –  90%-גבוה יותר מ  בסימולטוראם הציון המופיע   ▪

 . בהצלחה! שיטת הכוכביותהפתרון הקיים, והמשיכו מעקב ב

מ בסימולטור    המופיע הציון  אם   ▪ פזיזות   –   90%-נמוך  על  להסיק  על    ניתן  ב במענה  נושאים שאלות 

  נקודות יקרות בשאלות "בטוחות".  ים מאבד ם את  כם פזיזות בשל  ש היטב, ו  כם שלכאורה ידועים ל 

  ודאו  היטב,  לכאורה אתם מכיריםאותו  ששאלה בנושא    זיהיתם  ינהבחבמהלך פתרון האם  :  המלצתנו

נשאלת  םכי הבנת לוכי    םהיטב את אשר  לב  ורק אז בחרו את החלופה    ,כל הפרטים בשאלהשמתם 

לקרוא את   יש  חלופה מסוימת.  כל החלופותהמתאימה. תמיד  בנכונות  בטוחים  אפילו כאשר אתם   ,

 חל שיפור. בהצלחה! ובדקו האם  שיטת הכוכביותהמשיכו מעקב ב

, משקף רמת בטחון  במקבץויותר מתוך כלל השאלות    כוכביות  35%ככלל, סימון של    :לתשומת לבכם

 סובייקטיבית טובה ברמת הידע.  

בחומר  שלכם  רמת הידע    –  ציון בלתי מספק וכביות וקיבלתם  מהשאלות בכ  %35-אם סימנתם פחות מ

נמוכה טעויותיכועליכם    הלימוד  את  היטב  בהמלצתנו:  .  םלתחקר  מעקב  הכוכביות המשיכו   שיטת 

צרו עמנו קשר כי אין שיפור,  כלים    שנוכל להעניק לכםמנת  - על  ובדקו האם חל שיפור. אם תיווכחו 

 פי ניתוח זה. -המאופיינות עללהתמודד עם הלקויות 

תוצאות מלמדות על פער בין  ה  –  ציון מספקות בכוכביות וקיבלתם  מהשאל  %35-אם סימנתם פחות מ

בטחון    תכם. ככל הנראה מדובר בבעיירמת הידע הסובייקטיבית של  ובין   כםשל  האמיתית רמת הידע  

, אך יחד עם זאת  בחומר הלימוד היטב  יםשולט  םאתהמלצתנו:  .ברמת הידע והשליטה בחומר הלימוד

ובדקו האם חל שינוי. אם    שיטת הכוכביות. המשיכו מעקב בבחשש שאינו מוצדק  בחינהאת ה  יםפותר

שלא בהכרח תוכל  פעה זו חוזרת על עצמה, נראה שאתם מסתמכים יתר על המידה על אינטואיציה,  תו

 בעיה זו. כלים להתמודד עם  שנוכל להעניק לכםמנת -על . צרו עמנו קשרלעמוד לכם בבחינת ה"אמת"

 בדיקת השאלות האפורות )השאלות שבהן התלבטתם(. 2ד.

   השאלות האפורות: מתוךמהו שיעור התשובות הנכונות שסימנתם 

בהן  שאינטואיציה טובה בפתרון שאלות יש לכם  – 50%-הינו גבוה מ סימולטורב אם הציון המופיע  ▪

   .יםמתלבט אתם

 . שאלות האפורות, ב 65%ושאפו לקבל ציון עובר, מעל  שיטת הכוכביותהמשיכו מעקב ב : המלצתנו

עם    התמודדותה   עיה בדרךבמכך על  ניתן ללמוד    –  50%- הינו נמוך מ  סימולטורבאם הציון המופיע   ▪

שלגביהן חוסר    תםא  השאלות  שאלה,  בפתרון  מתלבטים  אתם  שכאשר  להניח  סביר  מתלבטים. 

 נמנעים מלסמן אותה.   הייתםמשתלט וגורם לכם לסמן חלופה שבראייה מפוקחת יותר  ןהביטחו
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פי היגיון או  -עלכם, ולא  זיכרון הבסיסי הקיים אצלפי ה-על  האפורות  השאלותאת    פתרו:  המלצתנו

ידי הסתרת התשובות,  -מומלץ שתפרידו בין גוף השאלה לבין החלופות הקיימות על.  תחושת בטן

לחשוב    )אפילו שלא במודע(. לאחר מכן נסו  על החלופות הקיימות תוכלו להסתמך  שלא  כדי    –וזאת  

מות ונסו לאתר  ורשמו אותה בצד, בכתב יד. רק אז גשו לקרוא את החלופות הקיי  על התשובה הנכונה 

 שיטת הכוכביותאת התשובה הדומה ביותר לזו שכתבתם, באופן "מונחה מטרה". המשיכו מעקב ב

 ובדקו האם חל שיפור.  

 ?כיצד להימנע ממקבצי טעויות .ה

לעתים בעקבות כשל מנטאלי נוצר מצב שבו הנבחן שוגה במספר שאלות ברצף )ארבע שאלות ויותר(.  

סר בטחון ולחץ. בסיום הבחינה, בדקו האם קיימות כמה טעויות ברצף.  חו  תמצב זה עשוי ללמד על בעיי

וגורר את חוסר הביטחו  בו    ןלעתים, במצבי לחץ, מתקשה הנבחן להתנתק משאלה שלא ידע  שנטמע 

לשאלות עוקבות. אם תיווכחו כי אכן קיימים מקבצי טעויות, אנו ממליצים לנסות להתנתק במעבר בין  

צעות אימוץ "טקס מעבר" כלשהו. לעתים די בחשיבה ובמודעות לבעיה  שאלה לשאלה, לדוגמה, באמ

 ולפתור את המצוקה שאליה נקלעתם. ןכדי להתנתק מחוסר הביטחו 

 ייעול בדיקת הפתרון  .ו

מאפשרת גם לקצר את משך בדיקת הפתרון. אין צורך לבדוק באופן מעמיק שאלות    שיטת הכוכביות

 כוכבית שבהן צדקתם.  

 " אמת"הבבחינת שום יי – שיטת הכוכביות .ז

הכוכביות, תוכלו לעשות שימוש בשיטה זו גם בבחינת ה"אמת" עצמה, כאמצעי שיטת  אם תתרגלו את  

בקרה שייתן לכם אומדן באשר למצבכם. כך, לדוגמה, אם תבדקו את מצבכם בבחינה ותיווכחו, כי שיעור 

מכך, ברמת סבירות גבוהה, מכלל השאלות, תוכלו להסיק    50%- השאלות שבהן סימנתם כוכבית מתקרב ל 

 שתעברו את הבחינה, וכך תימנעו מלחץ מיותר בעת הבחינה.

 ? מהו שיעור הכוכביות המומלץ בכל קריאה .ח

יש להתחיל לתרגל את שיטת הכוכביות החל משאלות ה"אמת" בקריאה הראשונה. כמות תקינה של  

.  35%חות לפ ,ה השנייהבקריאו מסך השאלות  30%-20% , בקריאה הראשונהביות תיחשב: סימון כוכ

מתוך    90%זכרו, בכל אחד מהשלבים, המדד יהא תקין אם שיעור התשובות הנכונות יעמוד על לפחות  

 שאלות הכוכבית.  
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 הסימולטור  

החלק המהותי בבחינה הוא מערכת הסימולטור החדשנית, פרי פיתוח של    לנוכח הוספתהחידוש העיקרי  

 . המתמחה""

 .   חלקי הבחינהשאלות והיא נועדה לתת מענה לכל    10,000עם מעל   מאגר עצום  יעהמצמערכת הסימולטור 

  תיחשפו ללשון סעיפי החוק באמצעות תרגול. כלומר, באמצעות המערכת    לימודלמעשה, מדובר במערכת  

 את הלכות היסוד בתחום.  תלמדובדברי החקיקה השונים ו

(  יסוד- אתיקה מקצועית וחוקי)  לנושאים המשולבים  הן,  לנושאי הדין הדיוני  השימוש בסימולטור מיועד הן

)לנושאי המהות  והן   ייעודיים  דיני תאגידים,  המופיעים כספרים  דיני קניין, מיסוי מקרקעין,  דיני  כזכור, 

 (.  והתיישנות  שטרות, חוזים וחיובים, דיני נזיקין, דיני עונשין ודרכי ענישה, דיני ירושה

של    באמצעות ספרי הלימוד )בקריאה הראשונההן  ים המשולבים ייעשה התרגול של הנושא :  לתשומת לבכם

 באמצעות הסימולטור.   הןו ,(לדין הדיוני )אתיקה וחוקי יסוד( הנושאים המשולבים המשויכים

 כניסה לסימולטור 

 :  קישורההכניסה לסימולטור היא באמצעות 

https://simulator.nevo.co.il/Pages/LogIn.aspx .בהזנת שם משתמש וסיסמא 

    – הרלוונטי לתרגול שעליך לבצעשלב הלימוד לאחר הכניסה עליך לבחור את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simulator.nevo.co.il/Pages/LogIn.aspx
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   –שהתבקשת לפתור בהתאם לתוכנית הלימוד  התרגול הרלוונטיכעת יש לבחור את 

 

 

  .ים לאותו שלב בקריאהבשלב זה יוצגו התרגולים המשויכ

: כל תרגול בסימולטור מסומן במספר לשם זיהויו בקלות וזאת בהתאם לשלב הקריאה שבו  לתשומת לבכם

בתי  סימולטור  בסיום קריאה ראשונה של נושא זה;    –  1  בתי המשפטסימולטור  :  לדוגמהיש לגשת אליו )

 . בסיום קריאה שנייה של נושא זה( – 2 המשפט

 ל הרלוונטי, תציג המערכת שתי אפשרויות לפתרון הבחינה: לאחר בחירת התרגו

 ."הזנה אונליין" –)בזמן "אמת"( פתרון הבחינה באופן מקוון  – האחת

בדיעבד    –  השנייה ו הבחינה  תוצאות  בדיעבד"  –הזנת  את  "הזנה  לפתור  מאפשרת  הסימולטור  מערכת   .

   .(ינה )ללא פתרוןהבחינה באופן לא מקוון. לשם כך יש אפשרות להדפסת שאלון הבח
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 :בדגש על תרגולים בדין המהותי אופן השימוש בסימולטור

 עיון מקדים .א

תרגול. כחלק ממשימת  ל  הרלוונטייםבתחילת כל תרגול יוצגו בפניך רשימת החיקוקים  בדין המהותי  

בהתאם  המעבר הוא ממוקד וקצוב    –להקדיש זמן לשם מעבר מקדים על אותם חיקוקים    חשוב התרגול  

  י תהחקיקה של הדין המהוספרי  בלהוראות המפורטות לפני תחילת התרגול. את החיקוקים ניתן למצוא  

 )תת פרק "ערכת הספרים"(.  

,  )כרכים א' עד ד'(  החקיקה  ספרי  ללא  בדין המהותי  : לא ניתן לעשות שימוש בסימולטורכםלתשומת לב

 תרגול בסימולטור.  עתב את זמינותםולכן יש להבטיח 

וב מאוד להכיר היטב את מבנה החיקוקים. המיומנות העיקרית הנדרשת לחלק הבחינה העוסק  חש

במשפט המהותי היא יכולתו של הנבחן לאתר את סעיפי החקיקה הרלוונטיים לשאלה תוך עמידה  

במגבלות הזמן המוקדש לכל שאלה. מעבר שיטתי וחזרתי על דברי החקיקה יסייע לך לקצר את זמן  

 את סיכויך להשיב נכונה במהירות.  האיתור ויעלה

לאחר קריאת החיקוקים הרלוונטיים יש לסמן "סיימתי לעיין בחקיקה", ללחוץ על "המשך לתרגול"  

 ואת/ה בפנים! 

 

 שלב התרגול  .ב

 לבצע שלוש פעולות:   עליך  לאחר העיון המקדים יתחיל שלב התרגול. במרבית השאלות יהיה

 ה שנראית לך הנכונה ביותר.לקרוא לעומק את השאלה ולאתר את החלופ ▪

 לציין "האם את/ה בטוח/ה בתשובתך" )כלומר האם מדובר בשאלת כוכבית(.  ▪
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אם השאלה התבססה על סעיף חוק יהיה לציין האם ענית באמצעות שימוש בסעיף חוק או שמא   ▪

ידעת את התשובה מבלי להזדקק לחוק. סימון "נעזרתי בחוק", יפתח עבורך תיבות בחירה שבהן  

ליך לציין מהו החיקוק שהסתמכת עליו בתשובתך וכן את הסעיף הרלוונטי בתוכו )אפשרות  יהא ע

 זו תאפשר להבחין, בין היתר, בין קושי באיתור לבין קושי ביישום(.

 

   אלמנט הזמן

הסימולטור מציע לך סביבת    .אתגר הזמןכאמור, אחד האתגרים המשמעותיים ביותר בחלק המהותי הוא  

 קפת את תפקודך במסגרת הזמנים הנדרשת:תרגול חכמה, המש

 שלאחריהן שעון העצר ייצבע באדום.   דקות 4לכל שאלה יש להקציב  ▪

 )אם כי לא מומלץ לעשות זאת(.  של אותה שאלה ו/או את מד הזמן הכולל ניתן להסתיר את מד הזמן ▪

ור את התרגול  אם ברצונך לעשות הפסקה במהלך התרגול, ניתן ללחוץ על כפתור "השהיית תרגול" שיעצ ▪

ואת מד הזמן. עם זאת, מומלץ לבצע את התרגול ברצף וללא הפסקות ככל שניתן, כדי לקבל שיקוף  

 אמתי ואותנטי של ביצועיך. 

 באפשרותך לסמן שאלה שברצונך לשוב אליה בהמשך התרגול על ידי לחיצה על "סימון תשובה".  ▪
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 שאלות טקסט 

כוללים ש עליך  חלק מהתרגולים בסימולטור  יהיה  אלות טקסט בכל אחד מנושאי המהות. בשאלות אלה 

שאלות על המקטע שקראת. יש לשים לב, כי הזמן    עד ארבע  שלושלקרוא טקסט ולאחריו לפתור מקבץ של  

 העומד לפתרון כל אחת משאלות הטקסט משתנה בהתאם למשך קריאת המקטע. 

 )"תוצאות התרגול"(  דוח סיכום בחינה

ח סיכום בחינה" שיציג מדדים ופרמטרים המתייחסים הן לתוצאות  "ל המערכת "דובסיום הבחינה, תחול

ח היא להציג לנבחן תמונת מראה ולשקף בפניו חוזקות, חולשות וכשלים  " והן לתהליך הלמידה. מטרת הדו

בתהליך הפתרון. הפרמטרים המוצגים בדוח הסיכום הם, בין היתר, מספר התשובות הנכונות שענה הנבחן  

בחירת חוק או    –אדום  ;  בחירת חוק וסעיף נכונים  –אפור  סעיף החוק שנבחר )ל, משך זמן התרגול,  בתרגו

שיעור הכוכביות שהוזנו על ידי הנבחן במערכת והציון שקיבל  (,  לא הוזן חוק  –תיבה ריקה  ;  סעיף לא נכונים

( כוכבית  סימן  שבהן  תקין  בשאלות  )שאומעלה  90  –ציון  האפורות  השאלות  ושיעור  התלבט  (  שבהן  לות 

 (.ומעלה 50 –ציון תקין הנבחן; 

 

ח הסיכום יציג את פירוט השאלות שבהן טעה הנבחן. הנתונים מופיעים בטבלה שתכליתה ללמד  " בנוסף, דו

שאלות המסומנות בצבעים הן ביטוי ל"מדד הקרבה" הבוחן את  אותנו על "חומרת השגיאה" בכל שאלה.  

 ימן הנבחן מהחלופה הנכונה: מידת הריחוק של החלופה השגויה שס 

 לחלופה הנכונה;  קרובה ביותר החלופה שבחר בה הנבחן  –ירוק שאלה שתיצבע ב 

   ;לחלופה הנכונהקרובה פחות החלופה שבחר בה הנבחן  – צהובשאלה שתיצבע ב

היא זו ששיעור הנבחנים שבחר בה הוא הנמוך ביותר,    החלופה שבחר בה הנבחן  –  אדוםושאלה שתיצבע ב

 מהחלופה הנכונה.  הרחוקה ביותרזו החלופה  ולכן
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 : הכל המפורט בתמונה שלהלן

 

ח ישקף גם את הישגיך בהתאם לזמן שנדרש לך להשיב על כל שאלה: האם הישגיך עולים ככל שפתרון  "הדו

  ומסייע  פתרון מהיר מונע ממך להתלבט יתר על המידה  –השאלות נעשה באופן איטי יותר, או שאולי להיפך  

 לך להגיע לתשובה הנכונה ביעילות.  

: ניתן לצפות בהישגי הנבחן בכל התרגולים שביצע עד כה באותו שלב קריאה בעמוד הראשי  לתשומת לבכם

.  )לדוגמה: הישגי הנבחן בתרגולים המשויכים לקריאה הראשונה(  של התרגולים המשוייכים לאותה קריאה

, ם התקין לאותו תרגול, אחוז שאלות הכוכבית והציון בהםטווח הציוניבין היתר,    הם  צגים שםהמדדים המו

 אחוז השאלות האפורות והציון בהם.ו

הסבר על מדדים נוספים של המערכת ניתן למצוא בסימולטור 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : שער שלישי

  –  חשובכללי  מידע  
 ,המיקודקורס  

 הקשר עם המתמחה 
וסביבת הלימוד
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 מבוא  

 : לדעת לפני תחילת הלימודבשער זה נציג מידע שחשוב להכיר ו

 ; ואופן שילובו בלימוד העצמי  המיקודקורס  ▪

   ;צוות המתמחההתקשרות עם דרכי ה ▪

 טיפים כלליים הנוגעים לסביבת הלימוד המיטבית עבורך בתקופת הלימוד.  ▪

 

 המיקוד קורס  

 כללי  

ודד באופן  להכין את הנבחן להתמנועד  הקורס    .במהלך תקופת הלימודמתקיים    של המתמחה  המיקוד   קורס

 את הנקודות החשובות לקראת הבחינה.  עבורו  להדגישמיטבי עם בחינות הלשכה ו

שיעור    הקורס כוללדגש על תרגול במצבים של חוסר ידע והכרה וטיפול ברכיב היישום.  שם    מיקודקורס ה

כלים   יינתנו  במסגרתו  בנושופסכ"פסיכומטריקה"  שליטה  חוסר  של  במצבים  גם  נכון  לתרגול  א  מטריים 

 השאלה. 

קורס   הלימוד  ש  מיקוד הספר  ערכת  עם  הכולל את מצגות הקורס  קיבלתם  הדיונישל  הדין המהותי  דין   ,

המפנות לנושאים הרלוונטיים בספרים    סמני פסקאות   בתוך השקפים   כוללספר הקורס  והניסוח המשפטי.  

 את השאלות והפתרונות. וכן , הלימוד

 

 מיקוד שיטת הלימוד והתרגול בקורס ה  

הנושא בבית.   למידתכל שיעור נערך לאחר  ;  מוקדם   לימודמבוססת על    מיקודהלימוד והתרגול בקורס ה שיטת  

יימת לקרוא ספר הלימוד באותו נושא. לדוגמה, יש להגיע סלהגיע להרצאות הקורס רק לאחר ש   ץמומל   לפיכך, 

 ט(. )מערכת בתי המשפ   2להרצאה בנושא מערכת בתי המשפט רק לאחר שסיימת לקרוא את ספר  

התכנים המועברים בקורס נכתבו במיוחד עבורו, תוך התאמה למגמות הצפויות בבחינה, והם כוללים טיפים,  

   .ייחודיות, פישוט נושאים מורכבים וטכניקות לזיכרון החומר בצורה יעילהותרגול שיטות לימוד  

 עם הלימוד העצמי  מיקודשילוב קורס ה

ניתן לתכנן את הלימוד באופן שיתאים .  הסימולטור מערכת  ל מועד  מבעוד  יעלה    מיקוד ה  קורס לוח הזמנים של  

  . הסימולטור יש להירשם לכל מפגש שתבחרו, וזאת באמצעות  מיקוד לצרכיכם. במסגרת קורס ה 

  VODכל הרצאות הקורס יוקלטו ויועלו לספריית  .  זום המערכת  באמצעות    מתקייםקורס המיקוד  במועד זה  

 וניתן יהיה לצפות בהן לאורך כל תקופת הלימודד.  ייעודית בתוך מערכת הסימולטור,

מומלץ לתכנן מראש את לוח הזמנים ולהיערך כראוי לארגון סדר היום במועד שבו מתקיים מפגש של קורס  

בנושאים השונים על פני תקופת הלימוד, וניתן    הצפייה בהרצאות הקורסאנו מקפידים לפרוס את    . מיקודה

בצפות  ב שבו אתם מצויים בלימוד, או להשלים שיעור שלא עלה בידכם  מפגש בהתאם לשלב  לצפותלבחור  

 במועד שתכננתם מראש. בהם
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 הקשר עם המתמחה 

 בכל שאלה או בעיה. ך לרשות עומד  צוות המתמחה  

 בפרק זה נסביר מהי הדרך היעילה והטובה ביותר עבורך לקבל מענה מהיר ומיטבי לכל צורך. 

 פנייה באתר המתמחה  

  מערכת הפניות שלנוירה ביותר לקבלת מענה יעיל ומספק לצרכיך היא פנייה באמצעות  הדרך הנוחה והמה 

 . בסימולטור "מרכז העזרה"

 

 : לפי הפירוט הבאבאתר ניתן לפנות בכל שאלה 

 לייעוץ והכוונהפניות בנוגע  ▪

 פניות כלליות, שאינן נוגעות לחלק המקצועי של הלימוד. 

 כניות לימוד ופניות בנוגע לת ▪

ב משמעותי  פיגור  של  במקרה  ניתן    תוכנית פניות  שלא  עליו  הלימוד,  ההצעות  להתגבר  באמצעות 

 המפורטות במדריך זה בהתאם לשלב הלימוד )פיגור בחומר בכל קריאה יזכה למענה שונה(. 

 פניות בנוגע לאופן השימוש בסימולטור )תמיכה טכנית ושאלות מקצועיות(  ▪

 "צור קשר".ולחיצה על   בסרגל הכלים"מרכז העזרה"  באמצעות
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 עדכונים   

שלנו   המקוון  הממשק  את  מעדכנים  לבקריםאנו  תמצאו .  חדשות  בחומר    בסימולטור  ותיקונים  עדכונים 

 . ומה, רישום למפגשים וכד מיקודהלימוד, שינויים הנוגעים למועדי קורס ה 

שוב  חל מידע חדש,  אחת למספר ימים באתר. אנו מקפידים שכ  לעקוב אחר לוח ההודעותו  מומלץ להתעדכן 

 . יובא לידיעתכם בהקדם האפשריודחוף  
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 ביבת הלימוד ס  

השבועות עומדים להיות מוקדשים ללימוד לבחינה. מומלץ להשקיע מחשבה החל מתחילת תקופת הלימוד  

גם   שותפים בנוגע  ותכנון  הלימוד,  שעות  הלימוד,  מקום  הקרובה:  התקופה  תעבור  שבה  הלימוד  לסביבת 

 .וכד' ליך  לתה

 ? ללמודמומלץ היכן 

ישנם  ללימוד   ו   יתרונות בבית  מבוטלים,  את  לא  גם  לשקול  כדאי  ואולם,  ואהובה.  מוכרת  סביבה  עיקרם 

שבלימוד בבית: הפיתויים הלא מעטים )תנומה באמצע הבוקר נשמעת לפתע הגיונית לחלוטין,    החסרונות

וכד טלוויזיה  מחשב,  ו (,  ומהמקרר,  הבית  בני  של  לצנוכחותם  בהנגישות  מדובר  אם  )במיוחד  בני  רכיהם 

העובדה שניתן להסתגל לשגרה ביתית ללא צורך לצאת מן הבית, להתארגן, להחליף את בגדי  גם  (, ומשפחה

 הבית לבגדי חוץ ולשנות אווירה. 

נשמעים   ואולם, אם התיאורים שלעיל  בבית;  ללמוד  מניעה  כל  אין  גבוהה,  עצמית  בעל משמעת  הנך  אם 

ל סוג של "עבודה". משרה שאליה קמים  אכדאי לשקול להתייחס לתקופת הלימוד כ,  וכרים מדימוכרים, מ 

מת קבועה,  בשעה  בוקר  ספריית    ארגנים בכל  להיות  יכול  זו  בתקופה  שלך  "המשרד"  הבית.  מן  ויוצאים 

, ואפילו  (במידת האפשר)הפקולטה למשפטים שבה למדת או כל ספריה אחרת, חדר במשרד שבו התמחית  

 שעות בצורה שקטה ומרוכזת.מספר קפה שבו ניתן להעביר  בית

עם סיום מכסת הלימוד היומית, "שעת סיום העבודה", מומלץ להגיע הביתה ולהניח לספרי הלימוד עד היום  

לבני   לב  תשומת  להעניק  לשכוח  לא  הבא.  ליום  מחדש"  ולהיטען  מצברים  "לרוקן  לך  לאפשר  שלמחרת, 

 לנות ובשקט לבואך. גם אותם כדאי לגייס לסייע לך בתקופה זו. המשפחה והחברים שממתינים בסב

 ? מתי ללמוד

מומלץ להתאים את זמן הלימוד לשעות שבהן הריכוז שלך הוא    "כל נבחן ושיטותיו".  –גם לגבי שאלה זו  

בשע ואף  בערב,  בצהריים,  בבוקר,  ללמוד  ניתן  יחסי.  באופן  האפשר גבוה  במידת  הלילה.  של  הקטנות    ות 

לפובכ שעות  וף  את  לקבוע  להם  ולאפשר  והמוח  הגוף  של  הטבעי  לקצב  להקשיב  רצוי  חיצוניים,  אילוצים 

 הלימוד.  

להקפיד   מומלץ  הלילה,  או  הערב  בשעות  ללמוד  הבוחרים  לשגרה  לנבחנים  הבחינה    בחודשלחזור  שלפני 

שוב להגיע  וח  בבוקר,  11:00הבחינה נערכת בשעה    . המלאות בשעות הבוקר  סימולציהלפתור את בחינות הו

 לבחינה מתוך הרגל לפתור בחינות בשעה זו. 

לי  אאת ההספק המקסימ  שעון עצר )סטופר(לשם שמירה על קצב לימוד סביר ואחיד, כדאי למדוד באמצעות  

להספק   הנוכחי  ההספק  את  להשוות  כדאי  פעם  מדי  בשעה(.  עמודים  )מספר  גבוה  ריכוז  של  בשעה  שלך 

 פער משמעותי.   לי ולנסות לשפרו במקרה של א המקסימ
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 ? ביחד או לחוד

, דורשות ידיעה של פרטים  הככלל, עדיף ללמוד מהספרים באופן יחידני )ולא בקבוצה(. בחינת הלשכה, מטבע

מובן שניתן להיפגש עם חברים וללמוד    רבים, ולכן אין ערך רב ל"סיעור מוחות" ולליבון סוגיות בצוותא.

 לומד עם הספר שלו(.  אחד  )כל יחדיו, אך זאת כל עוד הלימוד הוא יחידני 

ניתן ואף מומלץ לפתור בחינות   שלמות בנוכחותו של אדם  סימולציה  עם זאת, בשבועיים שלפני הבחינה, 

נוספים  רבים  אנשים  בנוכחות  הבחינה:  תתקיים  שבהם  הסביבתיים  לתנאים  להתרגל  כדי  וזאת    נוסף, 

 בסביבה שאינה שקטה לחלוטין. ו

 ים בריא לא לשכוח לשמור על אורח חי

מומלץ לעשות הפסקות מתודיות במהלך יום הלימוד: הפסקה בת מספר דקות בכל שעה והפסקת צהריים  

 מסודרת. יש לראות במנוחה אפקטיבית "מטלה" שתתרום ליעילות הלימוד.  

 כן מומלץ לשמור על אורח חיים מתון )ארוחות מזינות, זמן שינה קבוע, מנוחה וכו'(. 

שעות  במשך  סטטית  מומלץ    ישיבה  לכן,  המאוחרים.  הלימוד  בשלבי  אותותיה  את  לתת  עלולה  ארוכות 

 להתאוורר גם באמצעות פעילות פיזית, כגון הליכה יומית.

)"אורח חיים נכון בעת הלימוד    ביעיששער הבראו    –להמלצות על אורח חיים נכון בתקופת הלימוד לבחינה  

 לבחינה"(. 
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זו, מומלץ לעיין ב במקביל לעיון בחובר   הלימוד   תוכנית ת 

 
 מטרתה של הקריאה הראשונה  

 של חומר הלימוד.  הטמעה הדרגתיתהוא לימוד תהליכי של  הלשכההלימוד לבחינות 

 . עם חומר הלימוד הקריאה הראשונה נועדה לצורך היכרות יסודית

נושאי  במסגרת   הדיוני  קריאת  לל ממליצים    אנוהדין  הכנה  כעבודת  הראשונה  לקריאה  קריאה  התייחס 

בשונה מהדין המהותי    .פנמת החומרה  מתרחש תהליך, למעשה,  השנייה, שהיא הקריאה שבה אשר  זאת 

 .חשובים  ונושאי ליבה  במסגרתו נבצע קריאה אחת וביתר תהליך הלמידה נתמקד בתרגול

, כך שניתן יהיה להפיק מהקריאה  החומר  ולעבד אתיש להכין את ספרי הלימוד בצורה טובה ויעילה ביותר  

מכאן שהקריאה הראשונה היא קריאה    , את המיטב.הפנמה והטמעהדורשת גם  ה  , השנייה, המהירה יותר

 המשך. המיוחדת, הנמשכת כמחצית מזמן הלימוד ובה יש להשקיע לקראת  

 בקריאה הראשונה.  שעות לימוד ביום 9– 7תכניות הלימוד שלנו מותאמות להקצאה של 

לפיו  ש,  "תכנון אסטרטגיכחלק מ"  ,זאת  .שעות ביום  11–10-מ  שלא ללמוד יותרמכל מקום, מומלץ מאוד  

, או במילים  יש לחלק את המשאבים באופן מדוד ומאוזן על פני כל תקופת הלימוד ולא לכלותם כבר בהתחלה

 .לישורת האחרונהלשמור את האנרגיה והדריכות    – אחרות

 

 שיטת הקריאה   

 אה המומלצת על ידינו לקריאה הראשונה היא קריאה "חוקרת". שיטת הקרי

החוקרת   הקריאה  שיטת  את  שמיישם  שקרא,    מביןנבחן  החומר  את  טבעי    חושף לעומק  שבאופן  פרטים 

  באמצעות . עניין זה, ייעשה  והופך אותו לאישי ו"שלו"  את החומר הנלמד  מעבדנעלמים מהעין במבט ראשון,  

)כפי שיפורט    , תרשימי זרימה, טבלאות ועודהערות עזרומדוד, רישום    ור נכוןמרק  פעולות אקטיביות כגון:

ל  המקצרים להלן(,   שיידרש  הזמן  את  משמעותי  החומר    נבחןבאופן  את  בקריאות  הטמיעו  לולהפנים 

 המתקדמות. 

 הבנה

כן  בסיטואציות שונות, ש  ליישמהניסיון להבין את ההוראה ולבחון כיצד ניתן  ב מתבצעת    "חוקרת " קריאה  

 החומר.  ביישוםאלא  ,בזיכרון אינואצל חלק מהנבחנים הקושי  

קריאה עיונית,    צריכה להיותקוראים עיתון, לדוגמה. הקריאה  בו  לא מומלץ לקרוא את הטקסט באופן ש

איטית באופן יחסי ומעמיקה. הוראת חוק שאינה ברורה אחרי הקריאה הראשונה לא תתבהר לפתע בקריאה  

 הפוך למכשול ולגורם עיכוב בקריאות המתקדמות.  השנייה, אלא להיפך, ת

הקריאה הראשונה נפרסת לאורך כמחצית מתקופת הלימוד, ולא בכדי. בקריאה הראשונה אנו מקצים מכסת  

 להשקיע את הזמן והמאמץ הראויים בכל עמוד ועמוד.  ךעמודים יומית שאינה גבוהה, וזאת על מנת שיהא ביד

מורכבת   בפסקה  נתקלת  שבו  בסימון  במקרה  לסמנה  ניתן  הלימוד,  רצף  רוצה לקטוע את  ואינך  במיוחד, 

 מיוחד או לציין את מספרה בדף נפרד, ולהקדיש פרק זמן בסיום הלימוד של אותו יום להבנת הסוגיה. 

 חשיפת פרטים שנעלמו מן העין 
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במהלך  באופן טבעי, העין האנושית מדלגת על פרטים בעת הקריאה, והמוח משלים אותם מתוך ההקשר.  

חיינו הרגיל איננו מודעים כלל לעובדה זו, שכן השלמת הפרטים האוטומטית מביאה אותנו לרמה תקינה של  

 הבנה והיסק.  

טפל אינה  להבחנה בין עיקר    בחלק מהחומר לבחינה  ,לפרטים  ידע  תרשדו  מאחר שבחינת הלשכה,  ואולם

"  לחשוףזו ובכל קריאה נוספת יש לנסות " חשוב להיות מודעים לעובדה    ,לשם כך  .וכל פרט חשוב,  רלוונטית

   במהלך הקריאה הקודמת. פרטים שנעלמו מן העין

, יש לקרוא את הסעיף מתחילתו ועד סופו.  תחילה:  באופן הבאבמהלך הקריאה הראשונה מומלץ לקרוא  

ה  פעול ביצוע  , יש לגשת ללבסוף, יש לנסות לשחזר "בראש" את מה שקראת זה עתה.  לאחר קריאת הסעיף

, ולסמן רק  , סיכום, פירוק, פישוט או כל פעולה שתסייע לכם להתמודד עם המידעמרקורקטיבית הכוללת  א

 את המילים שלא זכרת או מילים שנשמטו מן העין. 

, שאחרת  יש למרקר מילים בודדות או צירופי מילים ולא מקטעים שלמים:  באשר לפעולת המירקור יודגש

ההבחנה בין הרציו של הפסקה )לרוב, אלו המילים שהעין    –סודה  לא תסייע לתכלית שבי  המרקורפעולת  

התמקדה בהן ו"תפסה" אותן( ובין הפרטים הטפלים והחבויים )שעליהם העין דילגה ורק אותם עלינו למרקר  

 ולהדגיש, כדי שלא ייעלמו לנו שוב בקריאה הבאה(.  

, לסכם, סעיף שבכוונתך למרקר שקראת פעם אחת את ה   לאחר רק    לביצוע הפעולה האקטיבית   כדאי לגשת 

 . והבנת אותו   להכניס בתרשים או כל פעולה אקטיבית אחרת

 . זכרו: הרבה הדגשות = אין הדגשות. , אשר עלול להפריעאנו ממליצים לוותר על מרקור מאסיבי

סט של    יש לפתור בסימולטור, לאחר קריאת כל פרק לימוד  "שיטות הלימוד וכלי הלימוד"כמפורט בפרק  

 חשיפה )במתכונת נכון/לא נכון( שתשקף את מידת יסודיות הקריאה של אותו פרק. שאלות

 הערות עזר

בנקודת פתיחה  בדין הדיוני ואת פרק התרגול בדין המהותי  כזכור, מטרתנו היא להתחיל את הקריאה השנייה  

 מתקדמת יותר מזו של הקריאה הראשונה ותחילת הלימוד.

ו ולהפנים את העובדה שכשנעמוד בפתחה של הקריאה השנייה, סביר  כדאי לערוך תיאום ציפיות עם עצמנ

עמוד   נזכור אפילו שקראנו  לא  נזכור את מרבית החומר שקראנו בקריאה הראשונה. לעיתים  מאוד שלא 

   ?!"(.שלי "מי קשקש על הספרים תסמונת ם )או פרק מסוי ,מסוים

"סימני דרך" ועזרי הבנה במהלך הקריאה    זכר בחומר שקראנו, היא להתוות לעצמנויהטכניקה המומלצת לה

 הראשונה.  

לנו להתאים את חומר יסייעו  יותר.    בנוסף, אותם "סימני דרך"  מומלץ  הלימוד אלינו באופן אישי  כן  על 

הערות אשר תעזורנה בקריאה השנייה לשחזר במהירות את התובנות    הוסיףל כאמור לעבד את הטקסט,  

ות למצוא שיטות זיכרון והפשטה ככל שהיצירתיות שלנו מאפשרת  בקריאה הראשונה ולנס   ןשהגענו אליה

 )ראשי תיבות, אסוציאציות, מכנה משותף, תרשימי זרימה וכו'(. 

ניתן, למשל, לרשום מהו ההיגיון העומד ביסוד הוראת החוק או המשותף    שתכתבו בשולי העמוד  בהערות עזר

 את כוונת המחוקק, כל עוד הוא מסייע בזכירה. אין הכרח שההיגיון שמצאת יתאם  לרשימת פירוט מסוימת. 
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טעם חומר הלימוד  אין  בחינה "אמריק לסכם את  היא  הלשכה  בחינת  זיהוי החלופה  נ.  על  ית" המבוססת 

( פרטים  Recognitionהנכונה  בפרטי  לעתים  עוסקת  והיא  לרשום    שאינם(,  ניתן  זאת,  עם  סיכום".  "בני 

 הבאות. הערות בצד כל עמוד, שתשמשנה עבור החזרות 

 .  תאגידיםנערכו על דף זהה בספר דיני  ש   ות לשני תוצרים של הקריאה הראשונהדוגמאלפניך 

: הדף ממורקר כמעט כולו, באופן שאינו מקדם אותנו לקראת הקריאה דוגמה שאינה מומלצת הראשון, הוא  

להב  יותר  המורכבות  הנקודות  ממנו מהן  ללמוד  יכולים  איננו  עליהן נה, מהן המילים שהעיהבאה.  דילגה   ן 

בקריאה שנייה ומהירה יותר(, אין כל זכר   ןסבירות גבוהה אף יותר שתדלג עליהבבקריאה הראשונה )ועל כן  

לנו בשינון. אמנם, כל ל  ואף השימוש בצבעים שונים אינו מסייע  תובנות שהגענו אליהן בקריאה הראשונה, 

יתרה מזאת, הצבעוניות   הרלוונטי לכל מקרה?   מהו המועד  המועדים סומנו בצבע זהה, אולם כיצד נוכל לזכור 

 . ולסרבלה  המרובה עלולה להפריע לקריאה השוטפת 
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ה   להלן,  הדף השני, לתוצר אחרי הקריאה הראשונה: הדף ממורקר בצורה מתונה,    דוגמה המומלצתהוא 

עליה דילגה  שהעין  המלים  את  שמבליט  עזר    ןבאופן  בהערות  משובץ  והוא  הראשונה,  ובתובנות  בקריאה 

שהפקנו בקריאה הראשונה. בתוצר השני נתחיל את הקריאה השנייה בנקודת מוצא טובה ומתקדמת יותר  

 מאשר בתוצר הראשון. 
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 סוגי השאלות בקריאה הראשונה  

 דין דיוני

הראשונה  התרגול   הקריאה  הלימודלאורך  ספר  בתוך  השאלות    ובסימולטור  מצוי  ממאגרי  לתרגל  ואין 

 שבהם נתמקד בקריאות המתקדמות יותר.  הנוספים,

 סוגי שאלות: משלושההתרגול בקריאה הראשונה מורכב 

שאלות מקוריות שנכתבו    –  (3)לדוגמה: בסיום פרק "מומחים" בספר    שאלות תרגול בסיום כל פרק .1

יחסית, שמטרתן היא ביסוס והטמעה ראשוניים של חומר   על ידי צוות המתמחה, ברמת קושי קלה 

 תשובות נכונות. 80%- המדד התקין לשאלות התרגול הוא כהלימוד. 

– 315, פסקאות  3פרק מומחים בספר  )לדוגמה, בסיום    –  בספר הלימוד  פרקשאלות חשיפה בסיום כל   .2

שאלות החשיפה אינן בודקות יכולת שינון וזיכרון ולכן יש לפתור אותן בסמוך לקריאת הנושא    –(  360

הב בודקות  אלו  שאלות  הלימוד.  הלימוד  בספר  חומר  מתוך  פרטים  בחשיפת  ועוזרות  החומר  של  נה 

 שכנראה נעלמו מן העין בעת הקריאה.  

 –   ( 3)לדוגמה, בסיום ספר    ספר   בסימולטור בתום כלת עבר )שאלות "אמת"( המצויות  ו שאלות מבחינ  .3

 תשובות נכונות  70%– 60%- הוא כ  " אמת " . המדד התקין לשאלות הגבוהה -בדרגת קושי בינוניתשאלות  

על  )  עומד  התקין  המדד  חוזרים  ה( 80%–75%לנבחנים  לשאלות  התקינות  מדד  מס'    " אמת " .   2בספר 

  . 60%-כ   )סדר הדין האזרחי( הוא   3)מערכת בתי המשפט( ובספר מס' 

 תרגול מקוון בלבד  –   דין מהותי 

ה התרגול לאורך הקריאה הראשונ   –  (11יום כל ספר )לדוגמה, בסיום ספר  ססימולטור בשאלות תרגול ב .1

של הדין המהותי מצוי במערכת הסימולטור והפנייה אליו תיעשה בסיום כל ספר )לדוגמה, בסיום ספר 

 "(. 1( יש לפתור את סימולטור "דיני חוזים וחיובים  11"דיני חוזים וחיובים" )ספר  

יסוד( ייעשה כבר - )אתיקה מקצועית וחוקי  המשולבים : התרגול בסימולטור של הנושאים  לתשומת לבכם 

יום הקריאה הראשונה בדין הדיוני )לדוגמה, בסיום קריאה ראשונה של "אתיקה מקצועית" יש לפתור בס 

 "(. 1את "סימולטור אתיקה מקצועית  

הלימוד .2 בספר  לימוד  עמודי  שני  כל  בסיום  חשיפה  הדין    –  שאלות  בנושאי  החשיפה  שאלות  כזכור, 

 ת זמן.  המהותי הן שאלות רשות ומומלץ לפתור אותם רק אם אין מצוק 

 ניסוח משפטי

 . מטלות ניסוח את    ללימוד הניסוח המשפטי, ובמהלכו תתבקשו לפתור הקריאה הראשונה יוקדש יום    במהלך 

 נוספות תעלנה לסימולטור ה ניסוח  ה מטלות    . נוספות   את מטלות ניסוח תתבקשו לפתור    בהמשך תוכנית הלימוד 

  . על פי תוכנית הלימוד 

 .לקראת המועד הקבוע בתוכנית הלימוד   תישלח יסוח המשפטי  עם הנחיות לנ  הודעה :  לתשומת לבכם 
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 פתרון, בדיקה, סימון, תחקור   –   תרגול אפקטיבי  

 פתרון השאלות .א

  –   יפים בנוגע לאופן פתרון השאלות. לעצות וטבאופן שיטתי ומובנה   , עליכם לפתור את השאלותראשית

 "(. כלי הלימוד ושיטת הלימודראו בשער השני )"

במקרה של   . בסימולטור "אמת"את כל שאלות הו  לץ לפתור את כל שאלות התרגולמומ: לתשומת לבכם

פתרון   על  לוותר  ניתן  זמן,  בסימולטור  מצוקת  מסומנים  הרשות  )מקבצי  בסימולטור  הרשות  מקבצי 

 . לכל הפחות כן אנו ממליצים, במקרה של מצוקת זמן, לפתור סימולטור אחד בכל נושא-. כמוכ"רשות"(

 :את שיטת הכוכביות לשכוח ליישםאין  ▪

בקריאה הראשונה, היינו, כבר מהיום  )מקבצי התרגול בסימולטור(    "אמת"החל מפתרון שאלות ה 

 . ללימוד, יש ליישם את שיטת הכוכביות על כל מקבץ שאלות  שלישיה

בעת הפתרון, עליכם לסמן בכוכביות )*( שאלות שאתם בטוחים בנכונות התשובה שסימנתם, כלומר  

)להלן:  שאלות שתהי  – מזו שסימנתם  שונה  היא  הנכונה  כי התשובה  לכם  יתברר  אם  מופתעים  ו 

 (. "שאלות כוכבית"

)להלן:   הנכונה  התשובה  לגבי  בהן  מתלבטים  שאתם  שאלות  הן  סימנתם  שלא  שאלות  " השאלות 

  (."אפורות

מתוכן יש לענות תשובות  ומסך השאלות,    30%–20%שלב זה היא  כמות תקינה של סימון כוכביות ב

 .90%בשיעור של לפחות  נכונות

לב שאלותבעת  :  כםלתשומת  ה  תרגול  בטוח/ה    , סימולטורדרך  את/ה  "האם  המערכת  תשאל 

שמדובר   הרי  "כן",  סימנת  אם  ו"לא".  "כן"  בחירה:  אפשרויות  שתי  בפניך  ותציג  בתשובתך", 

 "בשאלת כוכבית" ואם סימנת "לא", הרי שמדובר "בשאלה אפורה".  

 "(.כלי הלימוד ושיטת הלימודראו בשער השני )" – טת הכוכביותרט על שילהסבר מפו

 בדיקת התשובות  .ב

.  או בדו"ח התרגול  בסיום פתרון השאלות, חשוב לבדוק את הפתרונות המופיעים בסוף כל ספר לימוד

 .לשאלות שבהן טעיתםהנוגעות   את הפסקאות  בספר מומלץ לשוב ולקרוא 

 איתור הטעויות וסימונן –תחקור  .ג

כדי לייעל עבורכם    .כדי לקדם את תהליך הלימוד באופן המיטבי, עלינו ללמוד מהטעויות שלנוכאמור,  

  ד והתרגול לפסקאות ממוספרות כל ספרי הלימו  פּו , מּושלגביו טעיתםאת תהליך איתור נושא הלימוד  

 .   סמן פסקהמופיע דן לצכש

 

 

5

לשימוש  – "גג"
 בקריאה השנייה

 – "חלונות"
 לסימון טעויות
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דגש  עליהם  ולתת  הלימוד  בחומר  שלכם    "החלשים"סמני הפסקאות מסייעים לכם למפות את הנושאים  

 נוסף בלימוד. בנוסף, הם יסייעו לכם להגיע לנושא לימוד באופן מהיר ומיידי.  

 (. §? בפתרונות מופיע מספר הפסקה הרלוונטי לאותה שאלה )מסומן בסימן טעיתם בשאלה

ות מפנות בשאלות בסוף הפרק. התשוב  4כי טעיתם בשאלה מס'    , תמונה שלהלן(: נניח ב לדוגמה )מופיעה  

סימן לשגיאה 50)§   50אתכם לפסקה מס'   וסמנו באחד החלונות  זו בחומר הלימוד  לפסקה  . ( X)   (. חזרו 

 .כם את פשר הטעות תיאו כתבו במילו   שבו עוסקת השאלה שבה טעיתםטקסט  חלק ב בנוסף, מרקרו את ה

מאתרים עבורכם    סמני הפסקאות  –  חיפוש הטעויות שלכם בספרי הלימודבאופן זה אינכם מבזבזים זמן ב

 את חומר הלימוד הרלוונטי במהירות וביעילות! 

סימון   הוא  הפסקאות  בסמן  לאותה  ד.  מצטברהסימון  ותופנו  בשאלה  תטעו  שבה  הבאה  בפעם  היינו, 

פסקה, סמנו סימון חדש בחלון נוסף. כך תוכלו לקבל חיווי ויזואלי מיידי באשר לפסקאות שמהוות את  

 נקודות החולשה שלכם.

  והן בשאלת "אמת"   שבין פרק לפרק בספר הלימוד  הן בשאלת תרגול  – לסמן כך כל טעות בשאלה  מומלץ  

 .האנו ממליצים לסמן גם טעויות בשאלות החשיפ .שתפתרו בסימולטור

 

 

   של כלל ספרי הלימוד   ראשונה ה קריאה  ה בחינת סימולציה בסיום   

בחינת סימולציה מלאה  יש לפתור  המהותי,    ובדין, בנושאים המשולבים  קריאה ראשונה בדין הדיוניעם סיום  

תחת יחידת הלימוד "בחינת    נמצאת במערכת הסימולטור  1בחינת סימולציה    .בבית כחלק מתוכנית הלימוד

לאפשר לנבחנים טעימה של פתרון בחינה מלאה, התנסות ביישום  . מטרותיה של הבחינה הן  "1סימולציה  

 (. ...יש עוד הרבה עבודה לפנינו)  המשך הלימוד ציה לקראת  שיטת הכוכביות בבחינה מלאה, והחדרת מוטיב

לזכור  , הרי שאינכם נדרשים  הדיוניבשלב זה טרם ביצעתם קריאה שנייה של הדין  מטבע הדברים, מאחר ש

הלימוד   חומר  זה,  את  בשלב  אלה,  גבוההבנושאים  בקריאה    ברמה  שעברתם  התהליך  נוכח  להבינו  אלא 

 .הראשונה

 בסמוך למועד הבחינה.  לסימולטוריועלה    יון התקין לבחינההצ : מדד לתשומת לבכם

 הלימוד בקריאה הראשונה   תוכנית עמידה ב - אי  

ב עמידה  היא  הלימוד  בתהליך  המפתח  ממטרות  הושקעו    תוכניתאחת  הלימוד  תכניות  בבניית  הלימוד. 

  ניתן לעמוד בהן במסגרת השעות המומלצת.כי מחשבה, זמן ומאמצים, והניסיון מלמד 
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בואול אינו מצליח לעמוד  הולך    תוכניתם, ישנם מקרים שבהם הנבחן  פיגור שרק  נוצר  כך  ועקב  הלימוד, 

 ומעמיק, וגורם לחוויית לימוד שלילית, למתח ולירידה ביעילות הלמידה. 

  תוכנית אם הנכם משקיעים מספר גבוה של שעות לימוד מדי יום, ולמרות זאת אינכם מצליחים לעמוד ב

 הראשון לאבחן מהי הסיבה לכך. בהתאם לסיבה, ניתן למצוא את הפתרון המיטבי.  הלימוד, חשוב בשלב

 . סביבת לימוד שאינה אופטימאלית :גורם .1

ייתכן שאתם לומדים בבית קפה, בעוד שנכון יותר עבורכם ללמוד בבית, או להיפך: הלימוד בבית גורם  

במשך שעות ארוכות, אולם סובלים  כנע לפיתוייו ואתם אמנם מצויים באופן רשמי בין הספרים ילכם לה

 מחוסר ריכוז. 

 : שינוי סביבת הלימוד.פתרון

 . : אי הפנמת מטרתה של הקריאה הראשונהגורם .2

נדבך. לכל קריאה מטרה שונה וקצב שונה.  גבי  תהליך הלימוד לבחינת הלשכה הוא הדרגתי ונבנה נדבך על  

לקר הספרים  את  להכין  היא  של הקריאה הראשונה  השנייה כזכור, מטרתה  הדיוני    את הקריאה  בדין 

ותוהבנה מעמיקה בדין המהותי   תוכנית בשינון החומר בשלב זה. ייתכן שהפיגור ב  כלית. אין כל טעם 

הלימוד נובע מניסיון לשנן את החומר כבר בקריאה הראשונה, להרחיב את יריעת הלימוד מעבר לכתוב  

 בספרים או להתעמק יתר על המידה בכל טעות.  

וויתור על ניסיון לשנן או להעמיק יתר על המידה בשלב    מת המטרה של הקריאה הראשונה: הפנפתרון

זה. מומלץ למדוד באמצעות שעון עצר מהו פרק הזמן הנדרש לכם לקריאת עמוד ממוצע בספר הלימוד.  

לכל עמוד, סבירות גבוהה היא שהנכם מעמיקים יתר על   בממוצע דקות 7-כאם הנכם חורגים מטווח של  

יתר על המידה על פסקאות שאינכם מבינים    ה.המיד כן, אין להתעכב  לרשום את מספרי    –כמו  עדיף 

 ליהן בסוף יום הלימוד. ולחזור אדף  הפסקאות על 

כניות הלימוד מאפשרות ימי  והלימוד בימי המנוחה )ת   תוכנית : ניתן להשלים פערים ב כםלתשומת לב

 מנוחה מלאים בכל השבתות והחגים(.

ממליצים לפנות אל צוות    ו , אנתוכניתיה ולהדביק את הפיגור בלפתור את הבע   יכםביד  במקרה שלא עלה

 ". צור קשר" בשדה , ובחירהימיני" בסרגל המרכז העזרה "  לשונית, בהסימולטורהמתמחה באמצעות  
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 הפנמת חומר הלימוד   – מטרתה של הקריאה השנייה   

נוכח הצורך לזכור את הדין בחלק    ובנושאים המשולבים  דין הדיוניה תבוצע בנושאי שנייההקריאה ה

ביישום החוק )המצוי בפני התלמיד( על    בעיקר  עוסק ההדין המהותי  מבשונה    זאת,  זה של הבחינה.

לצד  נבצע    בדין המהותי  במקום קריאה שנייה   ,לכן  .נסיבות השאלה נבחרים״  קריאה של ״פרקים 

 בים תוך דגש על פיתוח מיומנויות הנדרשות בחלק זה של הבחינה.ולים מרתרגופתרון  

ובה מתחילים במלאכת הפנמת החומר    בדין הדיוני  ביותר  משמעותית הקריאה ה  א הקריאה השנייה הי

 . והטמעתו

נקודת המוצא בתחילתה של הקריאה השנייה היא כי אינכם זוכרים את מרבית החומר שקראתם  

 .  אם החומר לעיתים נראה לכם חדש לחלוטיןפיכך, אין כל צורך להילחץ  לה.  במהלך הקריאה הראשונ

שליטתכם בחומר הלימוד תהיה טובה בהרבה מאשר בתום הקריאה הראשונה.   הקריאה השנייה   בתום

ם כמלימודי   לה הורגלתם נמוכה מרמת השליטה שא  תה עדיין  רמת השליטה בחומר  ש   ואולם, צפו לכך 

  .אקדמיה ב 

. כדאי  לימוד  מחומר  60%- כ  שלבשיעור  נכונה וטובה  לשליטה    ,שנייההקריאה  הום  אנו מצפים בסי

 . ולהתאים את ציפיותיכם לכךלהפנים נקודה זו 

 

 שיטת הקריאה  

כאמור, תכליתה של הקריאה השנייה היא הפנמת חומר הלימוד, ולכן יש להקדיש תשומת לב לכל  

 ריאה הראשונה.  פרט ופרט, ובמיוחד לאותם עניינים שסימנתם במהלך הק

בקריאה השנייה אינכם אמורים למרקר או לסמן בגוף הטקסט, אלא אם הגעתם לתובנה שתרצו לתת  

. עיקר העבודה יתמקד בקריאה ובהפנמה של  )החזרה המסכמת(  ישורת האחרונהעליה דגש לקראת ה 

בצורה  הטקסט  את  שעיבדתם  ככל  הראשונה.  בקריאה  לו  שערכתם  העיבוד  על  בהתבסס    החומר, 

 בהירה, מעמיקה ואישית יותר, כך יקל עליכם להפנימו בקריאה השנייה. 

 

 בדין הדיוני   דגשים לקריאה השנייה  

 . כנית הלימודויש לקרוא את ספרי הלימוד בקריאה השנייה בהתאם לת  ▪

 מומלץ לקרוא את כל ההערות שכתבתם בספרי הלימוד במהלך הקריאה הראשונה.   ▪

 שבהן טעיתם במהלך הקריאה הראשונה.   יש להקדיש תשומת לב יתרה לפסקאות ▪

קיימת נטייה    , יש לזכור, כי בדומה לקריאה הראשונה ואף יותר מכך, במהלך הקריאה השנייה ▪

יש לקרוא  ".  לאט ובטוח " עם העין על פרטים, ולכן יש להקפיד לקרוא כל סעיף "לדלגמוגברת "

שים לב למרב הפרטים. השאלה  )שאינו מהיר מדי(, זאת על מנת שניתן יהיה למתון  בקצב קריאה  

  בעיקר בקריאה השנייה החשובה יותר אינה "כמה מהר קראתי?" אלא "כמה זכרתי והפנמתי?".  

  לימוד יעיל דורש לעתים קריאה נוספת של הסוגיה שזה עתה קראתם עד להפנמתה. –
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צורך  לסריקה מהירה של החומר שנלמד באותה השעה ל מדי שעת לימוד  מומלץ להקדיש מספר דקות   ▪

יום  באותו  שנלמד  החומר  על  חזרה  הלימוד  יום  בסוף  לערוך  ניתן  לחילופין,  הזיכרון.    –   ריענון 

 .  חזרות כאלה תשפרנה לאין ערוך את הטמעת חומר הלימוד המרקורים וכן הטבלאות והתרשימים.  

 שורת האחרונההכנה לקראת הי

לסווג את הפסקאות  –בעת הקריאה השנייה   ה-על  מומלץ  סימון  של סמן הפסקה  ידי  העליון  חלק 

 )ה"גג"( באופן הבא:  

 

 

 

 

 

 
 

 

 תחושה כי הקריאה השנייה אינה אפקטיבית 

אם מתעוררת בכם התחושה, כי הקריאה השנייה שלכם אינה אפקטיבית דיה, וכי אינכם מצליחים  

 אנו ממליצים לפעול באופן הבא:  –להפנים את חומר הלימוד 

 שה עמודים. לקרוא ברצף שניים עד שלו ▪

בסיום הקריאה של אותם עמודים לחזור לתחילתם ולכסות בפיסת נייר את גוף הסעיף ולהותיר   ▪

  רק את כותרת הסעיף חשופה, באופן הבא:

 

 

 

 

 

 

 

 

 כאשר גוף הסעיף מכוסה, יש לנסות ולשחזר אותו.  ▪

ה זו "יצוצו"  לאחר פעולת השחזור יש להסיט את פיסת הנייר ולקרוא את הסעיף בשנית. במהלך קריא  ▪

מתוך הסעיף אותם פרטים שלא הצלחתם לזכור. פרטים אלו ש"צצו" במהלך הקריאה יוטמעו בצורה  

 טובה יותר בזיכרון )בדיוק כפי שטעות בשאלה עוזרת לנו להטמיע את חומר הלימוד(. 

135 135  135 
 

 

 שליטה טובה למדי 

; )חזרה נוספת, בכפוף לאילוצי זמן

אפשר גם שלא לסמן בסימון צהוב 

 (ולהסתפק בסימון ירוק ואדום

 שליטה טובה מאוד 

 )אין צורך בחזרה נוספת( 

 שליטה בינונית 

 ( יש צורך בחזרה נוספת)
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לנקיטתה של הטכניקה שלעיל במקרה של קריאה שאינה אפקטיבית דיה, דומה לרציונאל    הסיבה 

 פתרון שאלות.  תרגול וממ רבותאנו מרגישים שאנו לומדים  ושבעטי

תחושת הלימוד וההפנמה נוצרת לעתים קרובות דווקא לאחר שאנו טועים בשאלה, והטעות מפנה 

 זרקור לסוגיה שעלינו לחזק. אנו חוזרים לסוגיה בספר, וקוראים אותה בריכוז עד להפנמתה. 

   :פועלת באותו אופן שלעילהטכניקה 

הטקסט ים  כשמכס ▪ גוף  אנו  את  פתוחה,  שאלה  של  לסוג  הכותרת  את  למעשה  ,  הופכים 

 מופיע מאחורי הכיסוי.  לה הפתרון ש

, חשיפתם וקריאתם החוזרת תסייע  לא זכרנו פרטים מסוימים בטקסט  , דהיינו אםאם טעינו ▪

 לנו לזכור אותם היטב.  

 פן פאסיבי. טכניקה זו יעילה לאין ערוך מאשר לקרוא אותו סעיף שוב ושוב באו

לבכם כ   :לתשומת  לקריאת  מיועד  אינו  המוצעת  בטכניקה  השנייה.  השימוש  הקריאה  זוהי  ל 

״חירוגית״טכניק וה  ת ,  כי  ממליצים  אתם  שימוש  בה    עשואנו  שבהם  רגעים  באותם  חשים  רק 

 . שרמת הריכוז שלכם אינה במיטבה

 

 י השאלות בקריאה השנייה סוג  

שנית את השאלות הנמצאות בספרי הלימוד שאותן פתרתם  צורך לחזור ולפתור  איןבמהלך הקריאה  

 במהלך הקריאה הראשונה )ניתן לחזור על השאלות ששגיתם בהן(.  

 מאגרי השאלות הרלוונטיים לתרגול בקריאה השנייה הם אלה:

 דין דיוני

שאלות מקוריות, שנכתבו על ידי צוות המתמחה. בסיום  המדובר ב  –   בסימולטורתרגול  שאלות   .1

על פי    המיועדות לאותו נושא )ראו  בסימולטורייה של כל ספר, יש לפתור את השאלות  קריאה שנ 

 .  (ולפי ההנחיות שבתוכנית הלימודים דין דיוני" –"קריאה שנייה  לוונטיתר יחידת הלימוד ה

, ותכליתן היא להביא  בינונית עד גבוהה  אלה היארמת הקושי של השאלות    (1):  לתשומת לבכם

  קלה התמודדות  לכם  לאפשר  גבוהה ביותר במהלך הקריאות המתקדמות ואתכם לרמת דריכות  

תשובות נכונות    70%– 65%-. מדד התקינות לפתרון שאלות התרגול הוא כ" אמת " יותר עם בחינת ה 

- בתי המשפט וסדר הדין האזרחי, שמדד התקינות לגביהם הוא כבכל הנושאים, למעט מערכת  

לדלג על מקבצי הרשות )מקבצי  מצוקת זמן יכול  ( מי שנמצא ב2);  תשובות נכונות  60%–55%

 .רשות יסומנו בסימולטור כ״רשות״(

האחרון  –  סימולציה בחינת  פתרון   .2 הלמידה  ביום  גם  הראשונה,  לקריאה  הקריאה    בדומה  של 

 . )פרטים בתוכנית הלימודים(  בחינת סימולציה פתרון  לימודכנית הוהשנייה ישולבו בת

 דין מהותי

יסוד( תתבקשו לפתור -)אתיקה מקצועית וחוקי   המשולביםשל הנושאים    בסיום הקריאה השנייה 

באותם חלקים של נושאים אלו ",  2יסוד  -" ו"סימולטור חוקי 2את "סימולטור אתיקה מקצועית  
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 הכוללים היבטים מהותיים.

וגיבוש הבדין המ   – נזכיר   ותי, כאמור, במקום קריאה שנייה נמקד את הקשב והאנרגיות בתרגול 

תרון שאלות בדין המהותי בשים לב לכך שהחוק מונח לפניכם ביום הבחינה. תרגול זה יעשה כלים לפ

 שיועלו ליחידות הלימוד הרלוונטיות.   ות תרגול בסימולטורשאלבאמצעות  

 ניסוח משפטי

השנייה  הקריאה  ניסוח לפתור  תתבקשו    במהלך  הלימוד   מטלות  לתוכנית  הניסוח   .בהתאם  מטלות 

 ת יחידת הלימוד "ניסוח משפטי".נמצאות בסימולטור תח 

, המשפטי   ת הניסוח ו שעות( לחזרה על חובר  3-: ניתן להקדיש פרק זמן )שלא יעלה על כלתשומת לבכם 

 . כנית הלימוד ו בנקודה זו בת   העומד לרשותכם   במסגרת הזמן

 פתרון, בדיקה, סימון, תחקור   –   תרגול אפקטיבי  

 פתרון השאלות .א 

אופן שיטתי ומובנה. לעצות וטיפים בנוגע לאופן פתרון השאלות ראשית, עליכם לפתור את השאלות ב

 "(. כלי הלימוד ושיטת הלימודראו בשער השני )"  –

 .  לתרגול בכל יחידות הלימוד בסימולטורמומלץ לפתור את כל השאלות 

לבכם פתרון   :לתשומת  על  לוותר  ניתן  זמן,  מצוקת  של  הבמקרה  בסימולטור.    " רשות"מקבצי 

מס הרשות  בתוכנית  מקבצי  עומדים  אתם  אם  אותם  לפתור  ויש  בסימולטור  ככאלו  ומנים 

 הלימודים. 

 כמובן, גם בתרגול בקריאה השנייה חשוב ביותר ליישם את שיטת הכוכביות. 

 "(. כלי הלימוד ושיטת הלימודראו בשער השני )" –ה ולהסבר מפורט על שיטת הכוכביות להרחב

הפנמת חומר הלימוד אמורה לעלות, ולכן רמת  בשלב הקריאה השנייה, מידת הביטחון שלכם ב 

 .מסך השאלות בכל סוגי התרגול  35%סימון כוכביות תקינה בשלב זה היא לכל הפחות 

 בדיקת התשובות .ב 

 . ח התחקורו"ד בסיום פתרון השאלות, חשוב לבדוק את הפתרונות המופיעים ב

 איתור הטעויות וסימונן .ג 

יטבי, עלינו ללמוד מהטעויות שלנו! כזכור, בקריאה  כאמור, כדי לקדם את תהליך הלימוד באופן המ 

להמשיך   מציעים  אנו  הפסקאות.  סמני  של  "החלונות"  גבי  על  טעויותיכם  את  סימנתם  הראשונה 

ולסמן באופן מצטבר את הטעויות גם בקריאה השנייה, ורצוי לעשות זאת באמצעות סימון שונה, על 

 נה לטעות בפתרון בעת הקריאה השנייה.  מנת להבחין בין טעות בפתרון בעת הקריאה הראשו 

  לדוגמה:

 

 

135 

 טעות בקריאה
 טעות בקריאה הראשונה

 השנייה
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 תחקור .ד 

בקריאה השנייה חשיבותו של התחקור הממוחשב עולה. לאחר פתרון השאלות, קיימת חשיבות  

זאת על מנת לקבל מדד לתקינות תהליך הלימוד, הן בהיבט המקצועי    – לניתוח הבחינה ולתחקורה  

באשר להתקדמותכם בתהליך הלימוד. לשם כך חשוב    והן בהיבט המנטאלי, וכן על מנת לקבל חיווי

 .  סימולטורלהמשיך ולהקפיד על הזנת נתוני התרגול ב

 )נמצא בסימולטור(   דיגיטלי ספר עזר    –   שימוש בספר המפתח  

   .דין הדיונימלווה את הקריאה השנייה בספר המפתח כאמור, השימוש ב

מערכת בתי " יום הקריאה של הספר בנושא  עם סיום הקריאה השנייה של ספר הלימוד )כך למשל, עם ס 

. מומלץ לעבור הן על טבלאות בנושא זה וה   לגשת לספר המפתח ולעבור על התרשימים מומלץ    ( " המשפט 

 .  טבלאות המסומנות בסימון של מפתח אחד והן על טבלאות המסומנות בצמד מפתחות

פק בקריאת הטבלאות  להסת  לדלג על קריאת הספר או  יכוליםאם זמנכם אינו מאפשר זאת, אתם  

קריאת  לחלופין להסתפק בבאמצעות אייקון המפתח או    מהספרים  והתרשימים שאליהם הופניתם

 . הטבלאות והתרשימים המסומנים במפתח אחד

  ת בדין הדיוניופתרון בחינ  ובטרם  נייה של הדין הדיוניבקריאה השהנושאים    כל לאחר סיום קריאת  

הלימוד( תוכנית  פי  לעבור ,  )על  החתכים    מומלץ  על  הקריאה    הכללייםשוב  וכן   הראשונה לסיום 

 .   נייההש לסיום הקריאה  הכללייםחתכים לקרוא את ה 

כלי הלימוד ראו בשער השני )"להרחבה על אודות ספר המפתח והשימוש בו לאורך כל תקופות הלימוד  

 "(. ושיטת הלימוד

 מפגש הסימולציה   – נייה  הקריאה הש   במהלך  

נועדה ליצור   הרוחבית   בחינת הסימולציה.  רוחבית  סימולציה  בחינת   ערוך נ  במהלך הקריאה השנייה

חוויה המאפשרת, בין היתר, התמודדות בזמן אמת עם טקסטים, סוגיות וחיקוקים שאינם מוכרים לכם 

 היטב. 

 ם: הבחינה לא נועדה בהכרח לדמות את רמת הקושי של בחינת האמת, אלא להכין אתכ לתשומת לבכם 

 בהיבט המהותי והן בהיבט המנטלי, בבחינת "קשה באימונים קל בקרב".  לבחינת האמת הן 

 .למועדה  הודעה לקראת הבחינה תפורסם בסימולטור בסמוך 
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 כנית הלימוד בקריאה השנייה ו עמידה בת - אי  

כנית הלימוד, שכן היא מהווה  וכאמור, אחת מהמטרות החשובות בתהליך הלימוד היא עמידה בת 

 ואפקטיבי.  תנאי בסיסי ללימוד רגוע  

בדרכים  ניתן לצמצם את הפיגור    במהלך הקריאה השנייהכנית הלימוד  ועמידה בת-במקרה של אי

 :)הדברים נכונים הן לדין הדיוני והן לדין המהותי(  הבאות

 כנית להשלמת פערים וניצול ימי המנוחה המוקצים בת ▪

בת  פיגור  של  ימי  ובמקרה  על  לוותר  מומלץ  עליו,  להתגבר  ניתן  שלא  ולהשלים  כנית  המנוחה 

 פערים, כדי שלא לוותר על קריאה של נושאי לימוד בפעם השנייה. 

 בסימולטור של מקבצי החובה בלבדפתרון  ▪

, אך במצב של  ולתרגולים בסימולטור  קיימת חשיבות לפתרון שאלות במסגרת הקריאה השנייה

ל צמצום הפיגור  , דבר אשר יחסוך לכם זמן רב ויקל עלוותר על מקבצי הרשותמצוקת זמן ניתן  

 פתור לפחות תרגול אחד בכל נושא בסימולטור.יש להקפיד ל: לב  שימו כנית הלימוד.ובת

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 : ייששער ש

 הישורת האחרונה

 )חזרה מסכמת(
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 חזרה מסכמת   –   הישורת האחרונה מטרתה של   

 .  לפני הבחינה החזרה המסכמתהיא   הישורת האחרונה

 ונים על האפשרות להפיק מתקופה זו את המיטב:  בשלב זה משפיעים גורמים ש

 כנית הלימוד; ווכמות חומר הלימוד שנותרה לכל נבחן בהתאם ליכולתו לעמוד בת כמות הימים ▪

 אינטנסיביים של לימוד;  כשלושה חודשיםלאחר  שחיקה תחושה של  ▪

 הולך ומתגבר ככל שמועד הבחינה מתקרב. מתחתחושה של  ▪

לו לנצל את התקופה האחרונה בצורה המיטבית, בהתאם להמלצותינו, יוכלו  חשוב לדעת, כי נבחנים שישכי

לשפר את הישגיהם באופן משמעותי דווקא בתקופה אחרונה זו, "לשבור את תקרת הזכוכית" של ציוניהם  

 בתרגול השאלות ולהגיע לבחינה במצב של דריכות וכושר שיא.

ובנושאים  בדין הדיוני    שנייהימתם את הקריאה ה, וגם אם סי לתקופה כזו כישורת אחרונהאנו מתייחסים  

חשוב לשנס    .אלא להיפך  . אין כל סיבה להתייאש בשלב זה  ,והישגיכם נמוכים מכפי שציפיתם  המשולבים 

 מותניים ולהתגייס, הן מנטאלית והן מקצועית, למשימה. 

 
 דגשים לישורת האחרונה    

 :דין דיוני ▪

הדיוני .1 בדין  מיקוד  האחרונ   –  חוברת  ש  ההישורת  לאחר  ספרי    תימתחילה  של  מלאות  קריאות 

תועלת, דהיינו, להתמקדות בנושאי הלימוד  -. כעת, הגיע הזמן לחישובי עלותבדין הדיוני  הלימוד

סיכוי גבוה יותר לעבור את  ם  אשר שליטה בהם תעניק לכו  בבחינהגבוהה יותר  שיופיעו בסבירות  

 הבחינה. 

הכלים   זו  המרכזיים  אחד  מטרה  הדיוני הברת  חו   היא להשגת  בדין  המיקוד,   . מיקוד  חוברת  זוהי 

 , ובה מרוכזות סוגיות, המהוות את ליבת חומר הלימוד. לערך   עמודי טקסט  130- המחזיקה כ

בחוברת   היגד  אם  הלימוד.  לספר  הפנייה  יש  היגד  לכל  חשובים.  היגדים  כוללת  המיקוד  חוברת 

 ות לפסקה הרלוונטית בספר הלימוד. המיקוד אינו נהיר לכם ואתם מעוניינים בהרחבה, אפשר לפנ 

: יש לקרוא את חוברת המיקוד בדין הדיוני בהתאם לתוכנית הלימוד במהלך תקופת  לתשומת לבכם

 הישורת האחרונה. 

, כאמור,  ןבמקביל ללימוד חוברת המיקוד תוכלו לפתור שאלות חשיפה שמטרת  –  שאלות חשיפה .2

 לוודא קריאה מדוקדקת וירידה לפרטים.  

לשלב בין לימוד חוברת המיקוד ובין קריאה ממוקדת  בתקופת הישורת האחרונה ניתן    –  שימו לב

של ספרי הלימוד לפי הסימונים שסימנתם לעצמכם בקריאות קודמות ולפי המלצות המערכת על  

 סוגיות "חלשות" הטעונות חזרה נוספת. 
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 דין מהותי ▪

מטרה לחזק ולשמר את החלק  וני מתוך  במסגרת תקופת ה"ישורת האחרונה" הדגש הוא על מיקוד בדין הדי 

כאמור    עיקר הלימוד יעשה באמצעות חוברת המיקוד בדין הדיוני   , בזמן שנותר   , לכן   . בבחינה הדורש זיכרון 

. עם זאת, חשוב להמשיך ולתרגל את הדין המהותי יחד עם הדין הדיוני. במסגרת תקופה זו תתרגלו  לעיל 

יכולות הביצוע    ת הישגכם בכל פרקי הבחינה ותשכללו את בחינות סימולציה מלאות באמצעותן תשפרו א 

בפתרון בחינה לקראת יום בחינת האמת כגון: יכולות איתור, הבנת הנקרא, עבודה על זמנים ויישום נכון.  

 ובדין הדיוני ויש לכך ערך רב.  דין המהותי  כמו כן, באמצעות פתרון הבחינות ותחקורן, תצברו ידע נוסף ב 

 יקה עדכוני פסיקה וחק ▪

חומרים אלו מהווים  לקריאת עדכוני פסיקה וחקיקה.    נקדיש זמן וקשב גם תוכנית הלימודים,  ל   בהתאם

עדכון לספרי הלימוד דוגמת תיקוני חקיקה ופסקי דין שניתנו והשפיעו על ספרי הלימוד וחומר הלימוד  

 .  הלימוד תוכנית המועד הקבוע ביועברו לקראת התכנים הרלוונטיים פסו. ודלבחינה, לאחר שהספרים ה

לחלק    ייחודי ותשומת לב מלאהבמהלך תקופת הישורת האחרונה יש להקדיש פרק זמן    –  ניסוח משפטי ▪

 .  לסימולטורזה במסגרת מטלות הניסוח המשפטי שיעלו 

 :בישורת האחרונהתרגול שאלות 

כוללות מלאות ה   סימולציה לפתור בחינות  יש  בתקופת הישורת האחרונה  – פתרון בחינות סימולציה .1

יש להקפיד כי פתרון .  בתוכנית הלימוד   על פי סדר הופעתן   את הבחינות   דין דיוני ודין מהותי. יש לפתור 

הבחינה יהיה ככל הניתן ב"תנאי אמת". כלומר, יש לפתור כל חלק בשלמותו וברצף. נוסף על כך, יש 

)בעלי תוספות   דקות   160דקות ולחלק המהותי    100להקדיש לחלק הדיוני    – להקפיד על עמידה בזמנים  

. לפני פתרון החלק המהותי יש להכין את החיקוקים ניתן להאריך על פי ההתאמות שאושרו(   – זמן  

 הרלוונטים בהתאם למפורט בספר הבחינות. 

מדד התקינות לכל בחינה ניתן (  2)   ;הבחינה   ימומלץ לבצע הפסקה בין שני חלק(  1):  לתשומת לבכם 

 למצוא בסימולטור. 

חי .2 המהותיתחנות  בדין  האחרונה    –   זוק  הישורת  הדין לתרגל    יש במהלך  בנושאי  שאלות  מקבצי 

 .המהותי בסימולטור על פי ההנחיות שבתוכנית הלימוד 

 שייפתחו במהלך הישורת האחרונה.    ,אחרונותמטלות ניסוח   לרשותכם יעמדו  –   מטלות ניסוח .3

 בפרק זה של הבחינה.  : בבחינת האמת ניתן לעשות שימוש בעט או בעיפרוןלתשומת לבכם
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 דיגיטלי   –   שימוש בספר המפתח  

 . בישורת האחרונה, ספר המפתח משמש בעיקר לצורך חזרה רוחבית וכללית על החומר בהתאם לצורכי הנבחן 

נבחנים ששליטתם בסוגיות הליבה טובה באופן יחסי, יכולים לחזק את שליטתם בסוגיות הקצה באמצעות 

 ם לחזק את שליטתם בסוגיות הליבה, ימעיטו בשימוש בספר המפתח בשלב זה. ספר המפתח. נבחנים שעליה

מאפשר   שהזמן  ככל  זאת,  הרוחביים    –עם  החתכים  על  שוב  לחזור  הקריאה    הכללייםמומלץ  לסיום 

 . נייההראשונה ולסיום הקריאה הש
 

 בישורת האחרונה כנית הלימוד  ו עמידה בת - אי  

ך תקופת הישורת האחרונה יש ליצור קשר עם מוקד הייעוץ  עמידה בתוכנית הלימוד במהל-במקרה של אי 

 וההכוונה של המתמחה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 :יביעששער  

אורח חיים נכון בעת 
 הלימוד לבחינה
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 א. מסגרת הלימוד  

 ? . היכן ללמוד1א.

נו ישיבה  וכיסא    תוכנית ח. דאגו לתלות את  חשוב מאוד שתסדרו לעצמכם פינת לימודים, הכוללת שולחן 

. לא  תוכניתהלימודים שבחרתם בצמוד למקום הישיבה, כך שתוכלו בכל רגע נתון לוודא שאתם עומדים ב

מומלץ לטייל עם הספר בבית ולנדוד ממקום למקום. בסופו של יום אתם עלולים למצוא את עצמכם רובצים  

ום לימוד מסודר שבו אתם יושבים לכל אורך  בסלון ובוהים בטלוויזיה. זכרו, למידה נכונה מתחילה ממק

הלימוד. רק כאשר אתם עושים הפסקה, אפשר להתאוורר ולטייל בבית. עם זאת, ניתן ואף מומלץ לגוון את  

 ידי למידה בבית קפה, בספרייה או במוסד אקדמי הסמוך למקום מגוריכם.  -שגרת הלימוד על

 . סדר יום2א.

אתם אנשי בוקר, אל תלמדו בערב, ואם אתם אנשי לילה, אל תילחמו  חשוב שתלמדו בשעות השיא שלכם. אם  

 בזה. זה בסדר ללמוד בלילה, אם אלו באמת השעות האפקטיביות שלכם. 

עם זאת, חשוב ורצוי לבנות לו"ז קבוע ללימודים ולנסות להתחיל ללמוד בשעה קבועה. שמרו על מסגרת  

 שתעזור לכם להיות ממוקדים ויעילים. 

נחשב  אחת התופעות   זה,  באופן  הלימוד  הלימודים.  לשולחן  בבוקר מהמיטה  ישיר  דילוג  היא  הבעייתיות 

כפחות יעיל. מומלץ לקום, להתקלח, להתרענן ולהחליף את בגדי הלילה בבגדי יום. כך, לא תתפתו לגלוש  

 למיטה בסיום כל פרק לימוד. 

הריים טובה.  וק, לפרגן לעצמכם בשנת ציחד עם זאת, ניתן לחלק את יום הלימוד לשני חלקים, ובין חלק לחל 

הריים מסודרת וקצובה בזמן אפקטיבית מאוד ותסייע לכם להיות מרוכזים ורעננים בחלק השני של  ושנת צ

 יום הלימוד.  

 . משפחה וחברים 3א.

מי שלומד אתכם במקביל לבחינות הלשכה מבין את הסיטואציה ומבין את הקושי בתקופת הלימוד לבחינה.  

עם חברים ובני משפחה שאינם מבינים מה בכלל כל הרעש סביב הבחינה. מומלץ ביותר שלא    הבעיה היא

 להזניח חברים ומשפחה בתקופת הלימוד.  

 ניתן לעשות שימוש בטכנולוגיה החדשה המאפשרת משלוח הודעות טקסט מראש.  

רשימה. בזמן שאתם  ואם בהודעות טקסט עסקינן, חשוב לציין כי הנייד שלכם הוא מסיח הדעת מספר אחת ב

לומדים שימו את הנייד שלכם על מצב "שקט". בהפסקות יזומות שאתם עושים, אפשר להציץ בנייד ולהחזיר  

  .טלפונים למשפחה ולחברים )שנותרו לכם...(

 

בסיס  ודות למשרד דיקן הסטודנטים באוניברסיטה העברית על המידע המועיל ששימש ברצוננו לה
 להכנת דפי ההמלצות המובאים להלן 
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 ב. תזונה נכונה  

 . תזונה נכונה ופעילות קוגניטיבית 1ב.

רובה ללא תנועה או פעילות גופנית, חרדות,  קופת ההכנה לבחינה מאופיינת במחסור בשעות שינה, ישיבה מת

ל המכלול הזה עשוי להתבטא גופנית בתופעות כגון: כאבי ראש, עייפות  כמתח ואכילה בשעות לא סדירות.  

 מצטברת, תשישות, מצבי רוח משתנים, חוסר ריכוז, כאבי גב ועלייה במשקל. 

זו, חשוב להקפיד על    פשר להכין אתא דובר בתקופה לא קלה מהפן הנפשי ומהפן הפיזי.  מ גופנו לתקופה 

 תזונה נכונה ופעילות גופנית מבוקרת, שיסייעו לנו להוציא את המרב הן מהגוף והן מהמוח. 

למשל,   הקוגניטיבית.  הפעילות  את  לשפר  עשויה  נכונה  תזונה  כי  מוכיחים  האחרונות  מהשנים  מחקרים 

ת בתהליכים הקוגניטיביים, ולעומת זאת  מוכרת כיום כתומכ  3דיאטה עשירה בחומצות שומן מסוג אומגה  

דיאטה עשירה בשומן טרנס ושומן רווי )מה שמכונה "ג'אנק פוד"( הוכחה כתזונה התורמת להאטת הפעילות  

ושעועית אוקסידנטים המסוגלים לעבור  -דועים כאנטיי  הקוגניטיבית. פלבונולים המצויים בפירות, קקאו 

חומצה פולית המצויה בתרד, מיץ תפוזים ושמרים, דרושה  .  רוןיכמוח ולשפר את יכולות הז-את מחסום הדם

 אף היא לפעילות מוחית תקינה. 

 . תזונה נכונה במהלך תקופת הלימוד2ב.

  3כל שנזין את הגוף טוב יותר, כך המוח יתפקד בצורה טובה יותר. מומלץ לאכול  כ  –   רוחות במהלך היוםא

רוחות צריכות להכיל פחמימות, חלבונים וירקות, והכל  ארוחות ביניים. הא  2ארוחות עיקריות ביום ועוד  

בשעות קבועות ומסודרות. כדאי שתוותרו בצהריים על אוכל מכביד שרק יגרום לכם לרוץ למיטה. ככלל,  

 עדיף ארוחות קטנות יותר ובמינונים גדולים יותר. 

 וז ולרעב מתגבר. כדאי לצמצם את צריכת הסוכר הלבן, אשר עלולה לגרום להפרעות בריכ  – וכר לבןס

יידתם בו מראש. תפוח, דובדבנים  צטם כן, ותרו על הממתק או החטיף וקחו במקום פרי, שהאייבים מתוק?  ח

פופקורן ללא מלח, פירות יבשים, אגוזים, שקדים,    –   נשנושים נוספים בריאים  יהוו תחליף מצוין.   או ענבים 

 פולי סויה. 

וקטניותפ מורכבות  בתפרש  –  חמימות  אותם  היומילבו  וגורמות  .  יט  לאט  מתפרקות  מורכבות  פחמימות 

פחמימות    גם מעודדות את שחרור הסרוטונין, חומר שגורם לנו להרגשה טובה ומשחררת.   הן לתחושת שובע.  

 קטניות כגון אפונה, עדשים וגרגירי חומוס. בכוסמת ובקינואה, במורכבות נמצאות באורז מלא, 

בשפע בירקות השונים הם אלו שיסייעו לכם לתהליכי הזיכרון    ויטמינים והמינרלים הנמצאיםה   –  רקותי

 שלבו אותם בשפע בכל ארוחה וגם בין הארוחות. והלמידה.

,  3ומלץ לצרוך דגים מסוג סלמון, מקרל או טונה, המכילים כמות גדולה של חומצת אומגה  מ  –  3ומגה  א

ידי אכילת אגוזי  - על  3ן לצרוך אומגה  המסייעת לשיפור הזיכרון. גם אם אינכם אכלני דגים מדופלמים, נית 

 . 3ידי נטילת תוספי מזון עשיר באומגה -מלך, או על

כוסות ביום(. צריכה מרובה של קפאין יוצרת כאבי    3–2-צמצמו את כמות צריכת הקפה )לא יותר מ   –  וזליםנ

ם או תרמוס  ראש ופוגעת בתהליכי חשיבה וריכוז בטווח הארוך. במקום קפה הכינו לעצמכם מראש קנקן מי

ניתן להכין תה מחליטת צמחים  ,  גע לפני הבחינהירחם של תה צמחים, נענע ולימון והרבו בשתייה. כדי לה

הידועים בתכונות המרגיעות שלהם כמו לבנדר וקמומיל. ואלכוהול? הוא יתאים למסיבה שאחרי הבחינה  

 וגם אז במתינות. 
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דקים פרוביוטיים, אשר מסייעים לתהליך העיכול.  מומלץ לצרוך באופן שוטף חיי   –  יידקים פרוביוטייםח

נכון  למצוא    עיכול  ניתן  פרוביוטיים  חיידקים  בין הארוחות.  יותר  ואנרגטיים  קלילים  להרגיש  לכם  יסייע 

 ביו על כל סוגיו וניתן לשלבו עם פרי בין הארוחות.-ביוגורט

   . תזונה נכונה במהלך הבחינה3ב.

פרוסת    :דוגמהנה או שתיים של פחמימות מורכבות בתוספת חלבון. לשעתיים לפני הבחינה רצוי לאכול מ כ

 לחם מלא עם גבינה או טונה או דגני בוקר מלאים )לא ממותקים( עם חלב. 

די להעלות את רמת הריכוז במהלך הבחינה, מומלץ לאכול סמוך למועד הבחינה פחמימה שתעלה את רמת  כ

מי שחייב משהו מתוק,   או דובדבנים ולא חטיף עתיר שומן.הסוכר. עדיף לאכול מנת פרי: תפוח, כוס ענבים 

 קלוריות.   100יכול לאכול שתי קוביות שוקולד או חטיף אנרגיה שמכיל עד 

למניעת התייבשות, יש להקפיד על צריכת נוזלים מרובה בימים שקודמים לבחינה ולהמשיך לשתות במהלך  

וצה לשתות שתייה ממותקת במהלך הבחינה יכול  הבחינה. יש להקפיד על שתייה לא ממותקת. מי שמאוד ר

 לשתות מיץ טבעי, כמו מיץ תפוזים או תפוחים מהולים במים.

 

 פעילות גופנית  ג.   

 ? . מדוע פעילות גופנית חיונית במהלך תקופת הלימוד1ג.

ורעננות.  פ מצוין לשמירה על מרץ  גופנית היא אמצעי  בגופנו  בעילות  מהלך הפעילות הגופנית משתחררים 

אשר עוזרים לנו לשמור על הערנות והחידוד. פעילות גופנית מסייעת לשמור על המשקל ולהימנע    חומרים

מצאים רבים מצטברים  ממהשמנה, מווסתת את התיאבון וגם מבטיחה שינה טובה יותר בלילה. כמו כן,  

ופני שלכם בזמן  לגבי השפעת הפעילות הגופנית על למידה וזיכרון. על כן, לא מומלץ לזנוח את הכושר הג

 הלימוד, גם אם נדמה לפעמים כי זהו בזבוז זמן.  

דקות ביום כגון הליכה או ריצה שמשפרות את זרימת    60-30מומלץ לשלב פעילות ספורטיבית במינון של  

הדם ומפחיתות חרדה ועייפות. לצד זאת, ניתן לשלב שיעור יוגה לשחרור מתח ולהרגעת הגוף. שחייה אף  

להרפי מועיל  ובמפרקים.היא  בשרירים  שהצטברו  מתחים  לבצע    ית  מומלץ  ארוכה,  ישיבה  לאחר  בנוסף, 

 תרגילי מתיחות שיאריכו את השרירים ויפחיתו את העומס על הגב. 

דאי לקבוע זמני לימוד וביניהם לשלב הפסקה של התרעננות. צאו להליכה או לריצה קלה, שיספקו את  כ

 רעננים יותר להמשך הלימוד.  ההפסקה לה אתם דרושים, ויעזרו לכם לחזור

 רגילים להפגת המתח ת. הצעות ל2ג.

 :הדקות(. לדוגמ  20–15אימון אירובי נינוח ) :שעות הבוקרב

 ק"מ בסביבת המגורים.  3-2סלול הליכה מ

 כיבה על אופניים. ר

 שעות לימוד.   3– 2דקות בכל  10-הפסקה של כ :מהלך יום הלימודיםב

 קל: ות לתרגילי מתיחות/שיווי משאדוגמ

 .ישיבה על כסא גב צמוד )למשענת הכסא( .1

 .הרמת ידיים )יישורן כשהמרפקים נעולים וצמודים לראש(, מתיחה והרפייתם  :רגילת
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 . עמידה גו צמוד לקיר, ברכיים כפופות, מרפקים מאחורי הראש .2

 .סגירת מרפקים לכיוון האוזניים והצמדתם לקיר  :רגילת

 צפה(. )ברכיים וידיים על הר 6עמידת   .3

 הסעת האגן לאחור לכיוון העקבים. מתיחת ידיים והצמדת מצח לרצפה.  :רגילת

 עמידה על הברכיים, ידיים מונחות על מושב הכסא.  .4

 . שקיעת גו לכיוון הרצפה ומתיחה באזור החזה :רגילת

ף היד  ברכיים כפופות, ידיים פשוטות לצדדים )על הקיר( כשחלק אחורי של כ  :עמידה כשגב צמוד לקיר  .5

 צמוד לקיר. 

 . הרמה והורדת הידיים ישרות )צמודות לקיר( :רגילת

 עמידה מול הקיר במרחק ידיים ישרות.  .6

 הנחת ידיים על הקיר, כפיפת ברכיים, הסעת האגן לאחור ושקיעה של הגו כלפי מטה.  :רגילת

 כתף.שכיבת פרקדן )על הגב(, ידיים פשוטות לצדדים ומונחות ישרות על הרצפה בגובה   .7

כפיפת ברכיים לבית החזה, הורדתן צמודות לכיוון כתף שמאל ללא הרמת כתף ימין מהרצפה. כנ"ל   :רגילת

 לצד השני. 

 עמידת פרופיל, יד ימין ישרה מהקיר כשיד ימין מונחת על הקיר בגובה כתף.  .8

להקפיד לדחוף    יש)כפיפת ברכיים, מתיחת יד שמאל מעל הראש ושואפת לגעת בקיר, כנ"ל לצד שני    :רגילת

 את בית החזה לפנים(.

 שימוש בצעיף, חגורה וכד' הנמצאים בהישג יד. ישיבה על כסא/ כנ"ל בעמידה.  .9

 סובבים את הצעיף או החגורה סביב שורש כף היד, ידיים מאחורי הגב כלפי מטה קרוב לגוף.מ

 מרחיקים את הידיים לאחור כשהן ישרות ומקרבים. :רגילת

. הרמת הידיים ישרות מעל הראש כשהצעיף או החגורה מתוחים, גב נשען על  9בתרגיל  עמדת מוצא כמו  .10

 הכסא או על הקיר. 

 מס' ניעות הידיים לאחור והנחתם לפני הגוף.  :רגילת

 ערב )בסיום יום הלימודים(ב

ם  על משטח קשה ובשלבים, שכיבת פרקדן )הגב(, עיניים עצומות ולהרפות איבר אחר איבר, מהרגליי  רפיהה

 ועד הראש. 

 מומלץ לבצע תרגילי נשימות בו זמנית עם תרגילי ההרפיה.  :שימותנ

 נשיפה תמיד תהיה ארוכה מהשאיפה, להוציא אוויר ולרוקן את הריאות, להאריך זמן נשיפה. ה

זמן השאיפה יש להכניס אויר תחילה לבטן ולסרעפת ולהרים בהדרגתיות את בית החזה מלמטה למעלה,  ב

 יעה יותר. נשימה מהבטן מרג
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 ד. חשיבה חיובית  

 ? מהי חרדת בחינות. 1ד.

 או אחרים ידי על נבחן שהוא חש כאשר אדם  המתעוררת חרדה שכיחה. זוהי תופעה היא בחינות חרדת

 כשהחרדה אולם הלמידה, לתהליך מסייעת היא  סבירה ברמה נשמרתכאשר חרדה זו  ידיהם.   על נשפט

 ונוצר החרדה גוברת מכך  בהישגים. כתוצאה ניכרת לפגיעה האשר מוביל בעיה מסוים מתעוררת סף עוברת

 שלילי.   מעגל

 לב מוגברות, קשיי דפיקות פיזיולוגיות, כגון מרכיבים: תגובות שלושה לרוב הכולל רב בסבל החרדה כרוכה

הזעה וההשלכותבבחינה להצליח   הסיכוי לגבי  שליליות  אוטומטיות מחשבות ועוד; נשימה,   אי של , 

 ר. ית למידת מלמידה או הימנעות את החרדה, כגון להוריד שמטרתן שונות נהגויותהת ההצלחה;

 למחשבות שלנו הרגשות בין חזק קשרקיים    כי להבין בחינות, חשוב חרדת עם להתמודדכיצד   להבין כדי

 נו. של להתנהגותו  שלנו

 :כגוןת שליליות,  מחשבו  חולפות בראשנולנו(   קשים הלימודים אם )במיוחד  פעמים רבות במהלך הלמידה

עו"ד הב/טו מספיק לא אני" ,"בבחינה להצליח סיכוי לי אין" להיות  וכיו"ב כדי  בעקבות המחשבות    .", 

 ייאוש.   לחץ, חרדה, מועקה, ואפילו לא נעימות כמו: תחושותהשליליות עולות אצלנו 

 דרכי התמודדות עם החרדה. 2ד.

 : הללומחשבות שיטה שנועדה לסייע בהתמודדות עם הרגשות וה להלן

 :זיהוי המחשבות השליליות .1

 אותן, אלא שאנחנו חושבים לב שמים לא כמעט אוטומטיות, ואנחנו הן השליליות המחשבותפעמים רבות 

אף להעלותן  ו האלה למחשבות  לב להתחיל לשים חשוב על כן,  ללמוד.  מסוגלים ולא בלחץ שאנו רק חשים

 כדי להכירן חייביםאך  ,  בתפיסה מעוותת של המציאות  מדובר  – הללו   מהמחשבות לפחד לאעל הכתב.  

 .איתן להתמודד

 :חיוביות נגד-מחשבותגיבוש  .2

 אמת ב ןה ותן: האםא בדוקל תחיליםמ למוד, אנחנול נול שהפריעוהטורדניות    מחשבות ה תאלאחר שהכרנו  

 חרת הנוגדת אותן? א וכחהה נול שי וגזמות? האםמ ןה  אםה כונות?נ

הללו,  ה תא םשבוחניכ ללכ דרךב ושאנחנו מ אכן הןש  גליםמ מחשבות  ב  נוטים  וגזמות   דבריםלהפריז 

 .חיובייםה להתעלם מהדבריםו  שלילייםה

 לשאול ו  מחשבהה תא יש לבחון,  חומר"ה תא ה/ביןמ  אל עםפ  ףא ני"א   –  יאהשלילית  ה מחשבהה וגמה: אםד

 קר דוברמ סוימים? אולימ ביםמצב ה/ביןמ אל ניא  אולי   ה?/ביןמ אל ניא עםפ ףא אמתב צמך: האם ע תא

 ותר? י הביןל  עשות כדיל פשרא  סוים? מהמ חומרב

להילחםמ  –   שליליות ה  מחשבות ה  תא  בודקים ש  חרי א  שמטרתו  נגד"  "משפט   שלילית ה  מחשבה ב  נסחים 

שהבאנו משפט הנגד   דוגמה ב כך, ניתן להפחית את הלחץ ואת הרצון לברוח מחומר הלימוד.  .  ותה א להחליש ו 

דרך כלל אני מבין/ה ורק כשאני לחוצ/ה אני לא מבין/ה. זה אומר שקשה לי יותר להבין בתנאי "ב   עשוי להיות: 

 לחץ. עכשיו צריך לחשוב כיצד להתמודד טוב יותר במצבים כאלו".
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יסייעו לכם לקבל תמונה אמיתית ומאוזנת של רמת    בישורת האחרונהיצוין כי סמני הפסקאות וכלי העבודה  

: "אני לא יודע כלום" / "אני לא יודע סד"א"( תוכלו למקד  דוגמהידיעה מוכללת )ל- הידע שלכם: במקום אי

 : "אני לא שולט היטב ב"סעדים זמניים"(.דוגמהאת חוסר הידע )ל

 : תמודדות בתנאי לחץה .3

השני.  א ליד  אחד  המשפטים  שני  את  נכתוב  נגד,  משפט  לה  ומצאנו  השלילית  המחשבה  את  שזיהינו  חרי 

בתנאי  כ נשתמש  שנימצא  עצמה,  הבחינה  במהלך  וכמובן  לבחינה,  הלימודים  את  המאפיין  מהסוג  לחץ 

משפטים אלו מזכירים לנו בתנאי לחץ מה למעשה מלחיץ אותנו, כמו גם שלחץ    במשפטים האלה ככלי עזר.

 זה אינו מבוסס ושיש בידנו כלים להתמודד עמו. 

הנגד החיוביים  -ף/ת את הפתק עליו משפטישהבאנו: כשאני יושב/ת ללמוד ולא מבין/ה, אני שול  דוגמהב

שוב לזכור כי  חומזכיר/ה לעצמי שאם רק אירגע קצת, אקח נשימות ארוכות, אז אראה שאני בעצם מבין/ה.  

ככל שנתרגל יותר את השיטה תהיה לה  ופעמים רבות קיימים כמה משפטים שליליים הגורמים לנו ללחץ,  

 השפעה גדולה יותר. 

 

 


