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שלום רב,
אנו עומדים בפתחה של תקופת הישורת האחרונה .בתקופה זו טמון פוטנציאל ללימוד ולתרגול אפקטיביים
ביותר ,שעשויים לשפר באופן ניכר את הישגיכם בבחינת האמת.

א .תוכנית הלימודים תקופת הישורת האחרונה
תוכנית הלימודים הראשונה בסאפי תיפתח ביום שישי ,8.6.18 ,והתוכנית המאוחרת ביותר שניתן לפתוח בסאפי
תיפתח ביום שבת ,16.6.18 ,כך שאם אתם מעוניינים לפתוח תוכנית ממוחשבת בסאפי ,ה 16.6.18-הוא היום
האחרון לפתיחת התוכנית .אם אתם עומדים בתוכנית הלימודים ,יש לבנות תוכנית לימוד בסאפי בהתאם ליום
הקבוע בתוכנית הלימודים.
במקרה של עיכוב בתוכנית הלימודים ,יש לפתור לפחות שתי בחינות מספר הבחינות בדין הדיוני ולפחות
סימולציה אחת מבין שתי הסימולציות שהתבקשתם לפתור בתוכנית הלימודים לפני תקופת הישורת האחרונה
ולהתחיל לכל המאוחר את התוכנית הממוחשבת האחרונה ביום שבת .16.6.18 ,ככל שמתאפשר לכם ,המלצתנו
להקדים ולפתוח תוכנית בסאפי לכל המאוחר ביום שלישי.12.6.18 ,

סדר יום במהלך תקופת הישורת האחרונה
בימים שבהם אתם נדרשים לפתור בחינת סימולציה ,מתחילים את היום עם פתרון בחינה.
יש להקדיש לא יותר מ 6-שעות לפתרון בחינה ותחקורה (את מרבית זמן התחקור יש להקדיש לחלק המהותי).
לא סיימתם לתחקר? סיימו את התחקור בסוף היום לאחר שסיימתם את המטלות בהתאם לתוכנית הלימודים.
תחקור הבחינות הוא חשוב ביותר ,אך אל תבזבזו את כל יום הלימודים על תחקור בחינה .יש להקפיד ולשלב בין
תרגול ולימוד .לאחר סיום הבחינה ותחקורה יש לעבור למטלות הבאות בהתאם לתוכנית הלימודים .ככלל,
לאחר פתרון בחינה ,תוכנית הלימודים תפנה אתכם לחוברת המיקוד בדין הדיוני .ביום שבו אתם נדרשים
לקרוא נושא מתוך חוברת המיקוד בדין הדיוני ,יש להקדיש לקריאת נושא גדול כ 5-שעות (סד"פ ,הוצל"פ,
ראיות ,בתי המשפט) ורק לסד"א יש להקדיש יום לימודים שלם .לאחר סיום הקריאה בחוברת המיקוד
המערכת תפנה אתכם לשאר המשימות לאותו יום בהתאם לזמן שנותר לכם ללימוד.

ב .לימוד אפקטיבי במהלך תקופת הישורת האחרונה
אנו ממליצים על בניית תוכנית לימוד ממוחשבת לתקופת הלימוד בישורת האחרונה .הסבר על אופן בניית
התוכנית  -ראו בהמשך.
בין אם בחרתם בתוכנית הממוחשבת ובין אם בחרתם להתוות לעצמכם תוכנית לימודים  -אין לוותר על
המטלות הבאות במהלך תקופת 'הישורת האחרונה':
 .1קריאה אחת לפחות של חוברת המיקוד בדין הדיוני ("חוברת הליבה") ופתרון שאלות החשיפה בסאפי על
חוברת זו .מומלץ לסמן נקודות "חלשות" בחוברת (בריבוע מימין לנקודה) ולחזור עליהן פעם נוספת.
 .2קריאת ספר מיקוד הפסיקה .מומלץ לקרוא את ההלכות בצמוד לחוק (סעיפי החקיקה הרלוונטיים מצוינים
בסיכום ההלכה) .בד-בבד מומלץ לפתור את שאלות החשיפה בסאפי על ספר זה ("חוברת ליבה  -חלק ,"1
"חוברת ליבה  -חלק  "2וכו') .בכל אחד משני ימי "מרתון הפסיקה" מומלץ לפתור גם את התרגולים
בסימולטור על ספר זה (בסיום היום הראשון  -סימולטור פסיקה  ,1ובסיום היום השני  -סימולטור פסיקה
 .)2גם במקרה של עיכוב בתוכנית הלימודים ,מומלץ לקרוא את ספר מיקוד הפסיקה פעם אחת.
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 .3פתרון  5הבחינות שבספר הבחינות ותחקור מקיף שלהן ,בפרט של חלק הדין המהותי .מומלץ לקרוא את
ההסבר המלא ,כולל ההסבר לשלילת החלופות השגויות .גם במקרה של עיכוב בתוכנית הלימודים ,יש
לפתור את כל בחינות הסימולציה שבספרי הבחינות ולתחקר באופן מקיף ויסודי את פתרונות הבחינות .אנו
מזכירים לכם להזין את כל תוצאות הבחינה בסאפי.
 .4קריאת עדכוני החקיקה והפסיקה המורחבים .בשבוע שעבר נשלח אליכם קובץ ראשוני של עדכוני החקיקה
ונתבקשתם לשלב קריאה שלו באחד מימי הלימוד .ביום  11.6.18תידרשו לקרוא את עדכוני החקיקה והפסיקה
המורחבים .התכנים הרלוונטיים יעלו לסימולטור ביום ( 11.6.18בשעות הבוקר) .יש להיערך בהתאם.
 .5קריאת קובץ 'טיפים אחרונים' שיישלח אליכם יום לפני הבחינה.
 .6בהתאם לצורך ,מומלץ לחזור על ספרי המהות ולתרגל מטלות ניסוח נוספות באופן הבא:
א .חזרה על נושאים חלשים בדין המהותי לפי מדחום השוליים (המסמן סוגיות חשובות שכדאי לחזור
עליהן פעם נוספת) ,בפרט על הנושאים הבאים :עונשין ,חוזים ,נזיקין וירושה.
ב .במהלך הישורת האחרונה תפתרו מטלות ניסוח נוספות שיעלו לסימולטור .בנוסף ,למעוניינים בחיזוק
חלק הניסוח  -יעלו לסימולטור מיני תרגולי ניסוח שהם רשות.

להלן הסבר מפורט המלווה בתמונות מסך.

ג .כלי העזר בדין הדיוני

בימים שבהם עיקר הלימוד מתבסס על הדין הדיוני תתבקשו לעבור על נושאים מתוך חוברת המיקוד .ביתרת
הזמן התמקדו בפסקאות "חלשות" בספרי הלימוד לפי המלצות מערכת הסאפי (ראו הסבר בהמשך).

חוברת המיקוד

חוברת המיקוד של הדין הדיוני כוללת היגדים חשובים .לכל היגד יש הפניה לספר הלימוד .אם היגד
בחוברת המיקוד אינו נהיר לכם ואתם מעוניינים בהרחבה ,אפשר לפנות לפסקה הרלוונטית בספר הלימוד.

שאלות החשיפה על חוברת המיקוד מחולקות לפי פרקי חוברת המיקוד:
פרק  - 1סד"א
פרק  - 2בתי המשפט ,משפחה ,עבודה וחוקי יסוד
פרק  - 3הוצאה לפועל ,פשיטת רגל וראיות
פרק  - 4סד"פ ומעצרים
פרק  - 5סוגיות דיוניות בנושאי הדין המהותי.
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טבלת "הנושאים מספר הלימוד" (טבלת נושאים לחיזוק)

תקופת הישורת האחרונה מאופיינת במצוקת זמן שאינה מאפשרת קריאה נוספת ומלאה של ספרי הלימוד.
על כן ,מומלץ להיעזר בטבלת "הנושאים מספר הלימוד" שבסאפי .טבלה זו תמקד אתכם בנושאים
"חלשים" הטעונים חיזוק נוסף .כיצד לחולל את הטבלה? לאחר הזנת זמן הלימוד שנותר לכם בכל יום
לימוד (אתם קובעים את הזמן שנותר לכם לסיום יום הלימודים) וקצב הלימוד האישי שלכם (לפי
ניסיונכם) ,תחולל עבורכם המערכת רשימת נושאים שמומלץ לעבור עליהם באותו יום.

הרשימה נבנית בהתאם לזמן הלימוד שנותר ובהתאם להישגיכם ,והיא ממוינת לפי סדר הופעתם של
הנושאים בספרי הלימוד .במקרה של מצוקת זמן מומלץ לעבור ,לכל הפחות ,על הנושאים הצבועים באדום
(אלה הנושאים שזוהו על-ידי המערכת כנושאים "החלשים" ביותר הטעונים חזרה נוספת).

מאחר שהטעויות שלכם בשלב זה מתווספות לטבלה זו ,אין צורך לסמן טעויות בספרי הלימוד.

על מנת שתוכלו לבדוק כי אכן שיפרתם את רמת הידע בנושאים החלשים  -עליכם ללחוץ "קראתי" לאחר
קריאה של נושא לחיזוק .לחיצה תחולל שאלות "דינמיות" .עדיף לפתור את מקבץ השאלות הדינמיות
לאחר שהצטברו כעשר שאלות לפחות .השאלות הדינמיות הן שאלות אמת מבחינות עבר.
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ד .כלי העזר בדין המהותי

בימים שבהם עיקר הלימוד מתבסס על הדין המהותי תתבקשו לעבור על סוגיות חלשות לפי בחירתכם.
מומלץ בעיקר לעבור באופן ממוקד על חוברות החקיקה ועל מדחומים בספר הלימוד.

ספר מיקוד פסיקה ועדכוני חקיקה

לפי תוכנית הלימודים ,יום ב' ,11.06.18 ,יוקדש ברובו לעדכוני פסיקה ועדכוני החקיקה.
התכנים הרלוונטיים יעלו לסימולטור ביום זה .יש להיערך בהתאם.
ככל האפשר ,מומלץ לערוך חזרה מהירה נוספת על ספר מיקוד הפסיקה.

ה .בחינות סימולציה
פתרון הבחינה

פתרון בחינות מספרי הבחינות הכוללות דין דיוני ודין מהותי הוא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.
בסאפי תוכלו למצוא מהו המדד התקין לכל בחינה.

יש להקפיד כי פתרון הבחינה יהיה ככל הניתן ב"תנאי אמת" .כלומר ,יש לפתור כל חלק בשלמותו וברצף.
נוסף על כך ,יש להקפיד על עמידה בזמנים  -להקדיש לחלק הדיוני  90דקות ולחלק המהותי  135דקות.

לפני פתרון החלק המהותי יש להכין את החיקוקים הרלוונטיים בהתאם למפורט בספר הבחינות.

מומלץ לבצע הפסקה בין שני חלקי הבחינה.

תחקור בחינת סימולציה

תחקור בחינה חשוב ביותר .במסגרת תחקור הבחינה אנו ממליצים להתמקד בפרמטרים הבאים:

נפילה בשאלות קלות  -בשלב זה כל טעות בשאלה קלה (רמת קושי  )5-1היא טעות בעייתית .בעת התחקור
יש להבין האם הטעות נובעת מבעיית יישום ,כגון פזיזות וחוסר שימת לב לפרטים או בשל בעיית ידע.

נפילה בשאלות כוכבית  -נפילה בשאלות כוכבית גם היא מעידה על בעיית פזיזות או במקרים חמורים
יותר על בעיית מודעות .יש להבין בעת התחקור את סיבת הטעות .בעיית מודעות מעידה על פערים בידע.
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נפילה בשאלות אדומות  -סימון החלופה הרחוקה ביותר מבין החלופות המוצעות יכול להעיד על בעיית ידע
ובמקרה זה נדרשת כמובן העמקה ושליטה גבוהה יותר בחומר הלימוד ,ואילו במקרים אחרים ניתן ללמוד
על התלבטות בין חלופות שהביאה לבריחה .במקרה כזה אנו ממליצים במצב של התלבטות בין חלופות,
לבחור אחת מבין שתי החלופות שהתלבטתם לגביהן ולא לברוח ברגע האחרון לחלופה שלישית.

טבלת "הישגים לפי נושא"

בסיום פתרון בחינה (דיוני או מהותי) תופיע בדוח הבחינה טבלת "הישגים לפי נושא" המפרטת את
הישגיכם בבחינה בנושאים השונים .עיון בטבלה בסיום כל בחינה ייתן לכם תמונת מצב לגבי רמת השיפור
בנושאים שעליהם עברתם בתקופת הישורת האחרונה ויסייע לכם לדעת היכן לשים דגש (לדוגמה  -באילו
נושאים בדין המהותי מומלץ להתמקד).

המטרה היא לראות שיפור מבחינה לבחינה בנושאים שכבר הספקתם לקרוא .לדוגמה :אם בדיוק סיימתם
לקרוא "הוצאה לפועל" ולאחר מכן פתרתם בחינת סימולציה ניתן ללמוד מהטבלה את הנתונים הבאים:
סה"כ בבחינה שפתר התלמיד היו  5שאלות בהוצאה לפועל .הציון שקיבל רק בשאלות בנושא זה הוא 100
לעומת ציון כולל של  70בבחינות קודמות שהתלמיד פתר (הציון בסוגרים מעיד על הציון הממוצע עד הבחינה
האחרונה) .ציון  100מלמד כי התלמיד ענה נכונה על כל  5השאלות בנושא הוצאה לפועל 4 .מתוך  5השאלות
בנושא זה היו שאלות ליבה ,כלומר שאלות שהתשובה עליהן נמצאת בחוברת המיקוד בדין הדיוני .אין ספק
שקריאת נושא ההוצאה לפועל בחוברת המיקוד תרמה תרומה משמעותית לשיפור הישגי התלמיד בנושא זה.

לעומת זאת ,בנושא דיני ראיות היו  6שאלות והציון שהתלמיד קיבל בבחינה האחרונה שפתר הוא 50
כאשר ממוצע קודם של התלמיד עמד על  .66בנושא זה עדיין נדרש חיזוק ושיפור.
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בברכת לימוד פורה
אנו כאן לכל שאלה,
צוות המתמחה
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