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 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

 1-'ב קלח )  דומיל תודיחי  5 ( הקיטמתמ
 ןולאש

035806 

 
 םיליגרת ,דומיל תועשל הקולח : תללוכ הכרדהה .ל"נה רפסל םירומל הכרדה ליכמ הז ץבוק      

 וכשמה אוה , 035806  ןולאש 1-'ב קלח ) דומיל תודיחי  5 ( הקיטמתמ ,הז רפס .תורעהו םיצלמומ

 .035806-ו  035804  םינולאש 'א קלח ) דומיל תודיחי  5-ו  4 ( הקיטמתמ רפסה לש

 תשולש .035806  ןולאש 2-'ב קלח ) דומיל תודיחי  5  ( הקיטמתמ רפסה אוה הז רפס לש ךשמהה

  דומיל תודיחי  5-ל ןושארה ןולאשה לש דומילה רמוח לכ תא םיליכמ דחיב םירפסה

 .) 035806  ןולאש (

 בל םישל בושח .האבה הלבטב תפרוצמ דומילה יאשונמ דחא לכל הארוה תועשל הקולחה      

 .דומיל תודיחי  5-ל א"י התיכל תודעוימש הארוהה תועשמ תיצחמכ קר העיפומ הלבטבש

 .2-'ב קלח ) דומיל תודיחי  5  ( הקיטמתמ רפסל הכרדהב העיפומ היינשה תיצחמה

 ךירצו וז תועש תומכב םיללכנ אל 2-'ב קלח הקיטמתמ רפסה ףוסב םיעיפומש םינחבמה 40

 .תופסונ תועש םהל תוצקהל

 

 םידומילה תינכותמ םיאבה םיאשונה תא איצוהל טלחוהש ירחא הבתכנ הכרדהה   : הרעה

 )1/ג"ע ר"מפמ רזוח(   :  035806  ןולאשל

 .תוסימתו תובורעת תויעב  )1(

 .תוברועמ תורדס  )2(

 .היצקודניא  )3(

 

 .םידומילה תינכותב אל םהש םיליגרתה לכ לש זוכיר שי הכרדהה ףוסב

 

 : רפסה י"פע ל"חי  5  ידימלתל א"י התיכב הקיטמתמה יאשונל הארוהה תועש תלבט

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 15-20 ) תוילולימ תויעבו הקינכט ( הרבגלא

 20-25 תורדס

 30-35 רושימה תסדנה

 30-35 בחרמבו רושימב הירטמונוגירט

 95-115 כ"הס
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 : רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח

 הרבגלא

 תועש רפסמ קרפה רפסמ

1  2-3 

2 10-12 

 3-5 הרזח

 15-20 כ"הס

 

  תורדס

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

3 4-5 

4 6-7 

5 7-8 

 3-5 הרזח

6  

 20-25 כ"הס

 

 רושימה תסדנה

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

7 1-2 

8 2-3 

9 4 

10 3 

11 4 

12 2 

13 1 

14 5-6 

15 5-6 
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 3-4 )הרזח( 16

 30-35 כ"הס

 הירטמונוגירט

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

17 3-4 

18 5-6 

19 5 

20 5 

 3-5 )הרזח( 21

 7-8 םיברועמ

 2 בחרמ

 30-35 כ"הס
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 ןושאר קרפ

 תירבגלא הקינכט – הרבגלא
 .תועש 2-3 : קרפה לכל ץלמומ תועש רפסמ

 

 תוברהל ךרוצ ןיא ןכלו תירבגלא הקינכטב המצע ינפב הלאש תורגבה תניחבב עיפות אל : הרעה

 הבש  )807  ןולאשב ( תיטילנא הירטמואיגב הלאש עיפוהל הלוכי ,תאז תורמל .הז אשונב לוגרתב

 יאדכו ןכתיי .הז אשונבש םיליגרתה לע רובעל יאדכ ןכלו תיעוביר האוושמ תריקחב שומיש שי

  .807  ןולאשל םידמול רשאכ קר תאז תושעל

 

 תיעוביר האוושמ םע םיטושפ תונויווש יא

 הלעמל הרעהה תא האר ( םידומילה תינכותב אל אוה תיעוביר האוושמ תריקח לש אשונה : הרעה

 .םידימלתל םייסיסב םיגשומ המכ תתל אוה הז ףיעס לש ותרטמ .)הז ףיעס ינפלש

 :  12  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8,  10,  12,  14,  16. 

 

 המגוד / 13 ׳מע – טלחומ ךרע םע הנושאר הלעממ תואוושמ

 :  14  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  7,  10,  12. 
 

 טלחומ ךרע םע תויעוביר תואוושמ

 :  15  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  11,  14,  16. 

 

 טלחומ ךרע םע תוילאנויצר תואוושמ

 :  16-17  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  10,  12,  13. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 18 ׳מע – טלחומ ךרע םע הנושאר הלעממ תונויווש יא

 :  18-19  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  8,  9,  12,  15,  17,  18,  20,  22. 

 

 טלחומ ךרע םע היצקנופ לש ףרגה

 :  20  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5. 
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 ינש קרפ

 תוילולימ תויעב – הרבגלא
 .תועש 10-12 : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 העונת תויעב

 :  25-42  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  12,  15,  17,  21,  25,  28,  31,  34,  38,  42,  45,  47,  48,  52,  56,  59,  63,  67,  72,  76,  

80,  84,  87,  92,  94,  98,  102. 

 

 הדובעו קפסה תויעב

 :  47-55  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9,  11,  15,  19,  22,  25,  28,  31,  33,  34,  36,  38,  39,  41,  47,  48,  51,  53. 

 

 תוסימתו תובורעת תויעב

 .םידומילה תינכותב אל אוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 הנושאר הלעממ תונויווש יא םע תוילולימ תויעב

 :  62-64  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  9. 

 .םידומילה תינכותב אל םה  64  'מעבש  10-11  םיליגרת : הרעה

 

 המגוד / 64 ׳מע – היינש הלעממ תונויווש יא םע תוילולימ תויעב

 :  65-67  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  11,  12. 

 .םידומילה תינכותב אל םה  67  'מעבש  13-16  םיליגרת : הרעה

 

 רטמרפ םע תוילולימ תויעב

 :  69-71  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  9,  10. 

 .םידומילה תינכותב אל םה  71  'מעבש  11-12  םיליגרת : הרעה

 

 ןורתפ שי םרובע רטמרפה יכרע םוחת תאיצמו רטמרפ םע תוילולימ תויעב

 :  73-75  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  10. 

 .םידומילה תינכותב אל םה  75  'מעבש  11-12  םיליגרת : הרעה
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 הרזחל םיליגרת – תוילולימ תויעב
 .תועש  3-5  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 ןושארה ןולאשב עיפוהל םילוכיש םיליגרתל םימודה םיליגרת םה הז ףיעסבש םיליגרתה : הרעה

 76-88  'מעבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל .) 035806  ןולאש ( דומיל תודיחי  5-ל תורגבל

 .63  ,59  ,49  ,47  ,40  ,24  ,22  ,20  ,1 : םידומילה תינכותב אל םהש םיאבה םיליגרתל טרפ

  ,25  ,23  ,21  ,19  ,18  ,17  ,16  ,15  ,14  ,13  ,12  ,11  ,10  ,9  ,8  ,7  ,6  ,5  ,4  ,3  ,2  םיליגרתל

26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  48,  50,  

51,  52,  53,  54,  55,  56,  57,  58,  60,  61,  62,  64,  65,  67,  68,  69,  70  71. 

 

 ישילש קרפ

 תינובשח הרדס – הרבגלא
 .תועש  4-5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יללכה רביאה תינובשח הרדס

 :  95-101  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  11,  15,  19,  23,  24,  26,  30,  33,  35,  39,  42,  46,  49,  51,  53,  56,  59,  61,  62. 

 

 תינובשח הרדס לש םוכסה

 :  106-117  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  14,  17,  19,  22,  26,  31,  36,  40,  44,  48,  52,  53,  65,  59,  63,  65,  66,  71,  74,  75,  

77,  80,  84,  85,  89,  91,  95,  96,  100,  102,  104. 

 

 יעיבר קרפ

 תיסדנה הרדס – הרבגלא
 .תועש  6-7  : קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 יללכה רביאה - תיסדנה הרדס

 :  123-129  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  14,  17,  18,  12,  24,  28,  31,  34,  37,  40,  43,  44,  45,  46,  49,  51,  53,  60,  63,  

 .)תושר( 64

 

 יללכה רביאה י"פע תיסדנה הרדסב םירביאה רפסמ תאיצמ

 םימתירגולב רזעיהל ךרוצ ןיא .תוטושפ תויכירעמ תואוושמ רותפל תעדל ךירצ הז ףיעסב : הרעה

 תינכותב אוה תויכירעמ תואוושמ לש אשונה יללכ ןפואב .רפסבש תואוושמה תא רותפל ידכ

 תויעב ןורתפ ךרוצל אלא ומצע ינפב אשונכ אל םש םגו ) 035807  ןולאש ( ינשה ןולאשל םידומילה

 .א"ודחבו הכיעדו לודיגב

 :  132-133  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  11,  14,  16,  22,  24,  25. 
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  .םידומילה תינכתב אל םה  133  דומעבש  18-ו  17  םיליגרת : הרעה

 

 תיסדנה הרדס לש םוכסה

 :  136-143  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  8,  12,  14,  23,  25,  28,  31,  34,  37,  39,  42,  46,  51,  25,  53,  59,  62. 

 

 המוכסו תיפוסניא תיסדנה הרדס

 :  147-153  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  13,  16,  18,  21,  25,  26,  29,  37,  38,  41,  43,  44,  45,  47,  49,  50,  53. 

 

 המוכסו תיפוסניא תיסדנה הרדס – רושימה תסדנהב תויעבו םוי םוי ייחמ תויעב

 :  155-157  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .הירטמונוגירטב רזעיהל ךירצ  16-ו  15  ,13  ,8  םיליגרתב : הרעה

1,  4,  5,  8,  11,  15,  17,  18. 

 

 

 ישימח קרפ

 תויללכ תורדס – הרבגלא
 .תועש  7-8  : קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םוקמ יפל הרדגה – תויללכ תורדס

 :  171-173  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  9,  15,  18,  23,  25,  72,  30,  32,  35,  36,  37. 

  171  'מעב  'ג  המגוד ןכלו תינכתב אל אוה )תיסדנהו תינובשח( "תוברועמ תורדס" אשונה  : הרעה

  ,ד-ג33  ,31  ,29  ,28  ,ב16  :םידומילה תינכתב אל םה םיאבה םיליגרתה םגו תינכתב אל איה

 .ג34

 

 הגיסנ ללכ יפל הרדגה - תויללכ תורדס

 הרדסל קר סחייתמ ךפיהלו הגיסנ ללכל םוקמ יפל ללכהמ רבעמה םידומילה תינכות י"פע : הרעה

 תויהל בייח אל תיסדנה וא תינובשח הרדסב רבעמה תאז םע דחי .תיסדנה הרדס וא תינובשח

 .177  'מעב 'ז-ו 'ו תואמגוד האר .ילאיווירטה רבעמה

 :  177-182  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  8,  16,  21,  25,  72,  31,  33,  34,  35,  40,  43,  48,  52,  54,  56,  57,  58,  60,  61. 

 

 הגיסנ ללכ םע םיפסונ םיליגרת – תויללכ תורדס

 .183  'מע עצמאב העיפומש הרעהה תא האר : הרעה

 :  184-188  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  9,  11,  14,  17,  18,  19. 

 .29  ,26  ,23  : תושר
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 תיללכ הרדס לש םוכסה

 :  189-191  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  10,  15,  17,  19,  21,  22. 

 

   תיסדנה וא תינובשח הרדס איה הלש םישרפהה תרדסש הרדס

 .)191-195 'מע(  םידומילה תינכתב אל אשונה

 

 םיפלחתמ םינמיס םע הרדס

 :  198-200  'מעמ םיליגרת

3,  8,  10,  21,  15,  17. 

 

 תיסדנהו תינובשח הרדס ירביא לש תולפכמ םה הירביאש הרדס

 .םידומילה תינכותב אל אוה הז ףיעס לש אשונה : הרעה

 

 םייקלח םירבשל קוריפל תנתינה הרדס

 :  203  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  10. 

 

 תדרוי הרדסו הלוע הרדס

 :  205-206  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  16,  17,  18,  22,  25,  28. 

 

 

 הרזחל םיליגרת – תורדס
 

 .תועש  3-5  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 ןושארה ןולאשב עיפוהל םילוכיש םיליגרתל םימוד םיליגרת םה הז ףיעסב םיליגרתה : הרעה

        'מעבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל  .) 035806  ןולאש ( דומיל תודיחי 5-ל תורגבל

 .49-ו  37  ,36  ,1  : םידומילה תינכותב אל םהש  םיאבה  םיליגרתל טרפ ,207-215

2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  

26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  83,  39,  40,  41,  24,  43,  44,  45,  46,  47,  48. 
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 ישיש קרפ

 תיטמתמ היצקודניא – הרבגלא
 

 .םידומילה תינכותב אל אוה הז קרפ לש אשונה : הרעה

 

 יעיבש קרפ

 תותשקו םירתימ ,לגעמה תרדגה – רושימה תסדנה
 .תועש  1-2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 המגוד / 264 ׳מע – לגעמה תרדגה

 :  265-266  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  9. 

 

 ׳א המגוד / 268 ׳מע – תותשקו םירתימ ,תיזכרמ תיוז

 :  271-273  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  7,  10. 

 

 רתימל לגעמה זכרממ ךנא

 :  274-276  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  8,  10. 

 

 המגוד / 277 ׳מע – זכרמהמ םהיקחרמו םירתימ

 :  279-280  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  10. 

 

 תותשקו םירתימ ,לגעמה תרדגה – הרזחל םיליגרת

 :  281-284  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  11,  12,  13,  14,  15. 
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 ינימש קרפ

 לגעמב תויוז – רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תיפקיה תויוז

 :  288-290  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .12  ,ב10  ,7  ,3  ,ג2  ,ה1

 

 רטוק לע תנעשנה תיפקיה תיוז

 :  292-294  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .11  ,10  ,ג8  ,7  ,ב4  ,ג1

 

 תווש תותשק לע תונעשנה תויפקיה תויוז

 :  296-297  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  9. 

 

 לגעמל תינוציח תיוזו לגעמב תימינפ תיוז

 :  299-300  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .7  ,ג6  ,4  ,ב1

 

 לגעמב תויוז - הרזחל םיליגרת

 :  301-306  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  11,  15,  19,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  26. 

 

 

 יעישת קרפ

 לגעמל קישמה – רושימה תסדנה
 .תועש  4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 המגוד / 310 ׳מע – קישמה תרדגה

 :  311-312  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  9,  11. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 314 ׳מע – לגעמל םיקישמ ינש

 :  315-318  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .16  ,15  ,13  ,11  ,ב9  ,8  ,7  ,4  ,ג1
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 ׳ב-׳א תואמגוד / 319-320 ׳מע – רתימל קישמ ןיב תיוז

 :  320-322  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .13  ,10  ,8  ,6  ,4  ,ג1

 

 לגעמל קישמה – הרזחל םיליגרת

 :  323-326  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  10,  13,  14,  15,  16,  17,  18. 

 

 

 ירישע קרפ

 םילגעמ ינש – רושימה תסדנה
 .תועש  3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םירז םילגעמו םיכתוח םילגעמ

 :  330-334  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  10,  13,  16,  19,  20,  21. 

 

 המגוד / 335 ׳מע – םיקישמ םילגעמ

 :  336-338  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  8,  9,  11. 

 

 םילגעמ ינש – הרזחל םיליגרת

 :  339-341  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר( 14  ,13  ,12  ,11  ,8  ,5  ,2

 

 

 רשע דחא קרפ

 םוסח לגעמו םסוח לגעמ – רושימה תסדנה
 .תועש  4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 המגוד / 343 ׳מע – שלושמ םסוח לגעמ

 :  343-345  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8. 

 

 המגוד / 346 ׳מע – שלושמב םוסח לגעמ

 :  346-349  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  12,  13. 
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 ׳א המגוד / 350 ׳מע – לגעמב םוסח עבורמ

 :  352-355  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .18  ,17  ,15  ,12  ,9  ,7  ,6  ,ג3  ,ב1

 

 לגעמ םסוח עבורמ

 :  358-359  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  9,  11,  12. 

 

 לגעמ םסוח עלוצמו לגעמב םוסח עלוצמ

 :  362-363  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6. 

 

 םוסח לגעמו םסוח לגעמ – הרזחל םיליגרת

 :  364-371  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר( 37  ,36  ,35  ,34  ,32  ,30  ,28  ,72  ,24  ,20  ,16  ,13  ,9  ,6  ,3

 

 

 רשע םינש קרפ

 לגעמב סרוגתיפ טפשמו םיחטש – רושימה תסדנה
 .תועש  2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לגעמב שלושמו םיעבורמ לש םיחטש

 :  373-374  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  10. 

 

 ׳א המגוד / 375-637 ׳מע – לגעמב סרוגתיפ טפשמ

 :  377-381  'מעב םיצלמומ םיליגרת

 .27  ,24  ,20  ,19  ,14  ,10  ,8  ,6  ,ד4  ,2

 

 לגעמב סרוגתיפ טפשמ – הרזחל םיליגרת

 :  382-384  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר( 14  ,13  ,11  ,10  ,9  ,7  ,5  ,2
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 רשע השולש קרפ

 וחטשו לגעמה ףקיה – רושימה תסדנה
 .העש  1  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הרזיג חטשו תשק ךרוא ,וחטשו לגעמה ףקיה

 :  385-387  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  10,  15,  16. 

 

 תעבט ,עטקמ

 :  388-390  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ג10  ,7  ,ב3  ,1

 

 וחטשו לגעמה ףקיה – הרזחל םיליגרת

 :  391-392  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  9. 

 

 

 רשע העברא קרפ

  ,לגעמב שלושמ לש תיוז הצוח תנוכתו היצרופורפ – רושימה תסדנה

 לגעמב םישלושמ ןוימד
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לגעמב שלושמ לש תיוז הצוח תנוכתו היצרופורפ

 :  394-397  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  8,  10,  12,  15,  16,  17. 

 

 המגוד / 398 ׳מע – תויוזו םירתימ – לגעמב םישלושמ ןוימד

 :  399-403  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  13,  16,  18,  19. 

 

 המגוד / 403 ׳מע – קישמ – לגעמב םישלושמ ןוימד

 :  404-410  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  12,  17,  20,  24,  25,  26,  27. 

 

 לגעמב םישלושמ ןוימד– תונוש תויעב

 :  410-415  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  10,  13,  15,  17,  20,  22,  23. 
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 לגעמב םישלושמ ןוימד – הרזחל םיליגרת

 :  416-419  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9,  10,  13,  15,  16. 

 

 

 רשע השימח קרפ

 לגעמבו תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ – רושימה תסדנה
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 המגוד / 422 ׳מע –תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ

 :  424-429  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .23  ,20  ,ג19  ,18  ,17  ,ג15   ,13  ,10  ,ג9  ,7  ,6  ,5  ,3  ,ג1

 

 המגוד / 430 ׳מע –לגעמב תויצרופורפ

 :  433-440  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .35  ,34  ,ג31  ,30  ,29  ,26  ,25  ,ב23  ,21  ,18  ,ג16  ,15  ,ג12  ,10  ,9  ,ג7  ,6  ,3  ,ג1

 

 

 לגעמבו תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ – הרזחל םיליגרת

 :  441-446  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  8,  10,  12,  13,  14,  16,  20,  21,  22,  25,  27,  28. 

 

 

 

 רשע השיש קרפ

 הרזחל םיליגרת – רושימה תסדנה
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – לגעמ ,םיעבורמ ,םישלושמ

 :  447-455  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6,  7,  9,  10,  12,  13,  16,  17,  19,  20,  21,  22,  25,  27,  30,  31,  32,  34. 

 

 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – םינוש םיליגרת

 :  456-463  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  9,  10,  11,  13,  15,  16,  17,  18,  02,  21,  23,  25,  27,  28,  30,  31,  33,  34,  35. 
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 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – םיפסונ םיליגרת

 :  464-473  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .39  ,38  : תושר יליגרת  ,1-37  : םיליגרתה לכ

2,  3,  5,  7,  8,  9,  10,  11,  14,  15,  16,  19,  20,  21,  23,  24,  25,  28,  30,  31,  32,  34,  35,  

37. 

 

 

 רשע העבש קרפ

 תיוז רשי שלושמ – לגעמ – הירטמונוגירט
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 )הירטמונוגירט( תיוז רשי שלושמ – לגעמ

 :  481-483  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  13. 

 

 )הירטמונוגירט( תיוז רשי שלושמ – ללכושמ עלוצמ

 :  484  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4. 

 

 )תיוז רשי שלושמ( לגעמ – תויתוא םע תויעב

 :  485-487  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  11. 

 

 הרזחל םיליגרת – )הירטמונוגירט( תיוז רשי שלושמ

 :  487-490  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  14,  15. 
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 רשע הנומש קרפ

 תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז – הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 וא תירטמונוגירט תוהז חיכוהל ךירצ הבש המצע ינפב הלאש תורגבה ןחבמב עיפות אל : הרעה

 .הז קרפב לוגרתב תוברהל ךרוצ ןיא ןכלו תירטמונוגירט האוושמ רותפל

 

 תויוז יתש שרפהו םוכס לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 :  494-495  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7. 

 

 

 הלופכ תיוז לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 :  496-497  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  7,  10,  13,  15,  16,  17. 

 

 תויצקנופ יתש שרפהו םוכס לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 :  500  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  9,  10,  12. 

 

 ׳א המגוד / 501 ׳מע –תויוז שרפהו םוכסל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 :  502  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  10,  12. 

 

 ׳א המגוד / 502 ׳מע –הלופכ תיוזל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 

 :  503-504  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  11,  14,  15,  18. 

 

 

 המגוד / 501 ׳מע –תויצקנופ שרפהו םוכסל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 

 :  505-506  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  10,  11,  14,  18. 

                                                                       

 המגוד / 506 ׳מע – a  sinxcosx = הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 :  508  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8,  10,  11,  14,  16.  

 

±
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 הרזחל םיליגרת – תוירטמונוגירט תואוושמ

 :  508-510  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  14,  18,  23,  25,  72,  28,  31,  34,  35. 

 

 רשע העשת קרפ

 םיסוניסה טפשמ – לגעמ – הירטמונוגירט
 .תועש  5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םיסוניסה טפשמ – לגעמ

 :  513-519  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  10,  12,  13,  15,  18,  20,  21,  23,  25,  27,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  63. 

 

 הרזחל םיליגרת – םיסוניסה טפשמ

 :  520-525  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  10,  11,  13,  15,  16,  19,  21,  23,  24,  25,  26. 

 

 

 םירשע קרפ

 םיסוניסוקה טפשמ – לגעמ – הירטמונוגירט
 .תועש  5  : קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיסוניסוקה טפשמ - לגעמ

 :  527-529  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  7,  8,  10,  11. 

 

 :529  'מעב  10  ליגרת יבגל הרעה

-ש  ךכ לעו  -ו    םישלושמה ןוימד לע ךמתסהב ליגרתה תא םירתופ רשאכ

 .  :םילבקמ  

 טפשמ יפ לע הלבקתהש )רפסב( הבושתהו םישלושמ ןוימד יפ לע הלבקתהש הבושתהו תויה

 םירטמרפה ןיב רשק שיש ררבתמ תובושתה תאוושה י"ע זא תוהז תויהל תוכירצ םיסוניסוקה

  .ליגרתה יאנת תא םייקל םילוכי ל"נכ םירטמרפ  4  לכ אלו  -ו  

    לש ךרואה אלל םג )םיסוניסה טפשמ תרזעב(    תא עיבהל רשפא השעמלש איה הביסה 

   םירטמרפ  4  לכ אל רמולכ .-ו     תועצמאב    תא עיבהל םג ןתינ ןכל  .  אוהש

 רובע לבא ,תונוש לוכיבכ ןהש תובושת יתש ולבקתה ןכלו ליגרתה יאנת תא םימייקמ  -ו

   .תוהז ןה ליגרתה יאנת תא םייקל םילוכיש םירטמרפ
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 .ימצע לוגרתל םיצלמומ םיליגרתה ראש  . .                       רתאב ןוטרס םייק זיקרוטב םינמוסמו וז הכרדהב םיעיפומה םיליגרתל

 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *
 

 

 הרזחל םיליגרת - םיסוניסוקה טפשמ

 :  529-531  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  5,  7,  8,  9,  10,  11,  12. 

 

 דחאו םירשע קרפ

 הרזחל םיליגרת – רושימב הירטמונוגירט
 .תועש  3-5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םיסוניסוקה טפשמ ,םיסוניסה טפשמ ,שלושמ חטש - הרזחל םיליגרת

 :  532-536  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .םינוטרס םימייק  22  ,14  ,8  ,4 םיליגרתל  .23-1  : םיליגרתה לכ

 

 )רושימב הירטמונוגירט( תואוושמו תויוהז - הרזחל םיליגרת

 :  536-541  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .םינוטרס םימייק  27  ,22  ,18  ,11  ,6  םיליגרתל  .27-1  : םיליגרתה לכ

 

 רושימב הירטמונוגירט - הרזחל םינוש םיליגרת

 :  542-546  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .םינוטרס םימייק  25  ,22  ,15  ,10  םיליגרתל  .26-1  : םיליגרתה לכ

 

 רושימב הירטמונוגירט - הרזחל םיפסונ םיליגרת

 :  546-551  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .םינוטרס םימייק  25  ,18  ,15  ,7  ,3  םיליגרתל  .25-1  : םיליגרתה לכ

 

 

 םיברועמ םיליגרת – הירטמונוגירטו רושימה תסדנה
 .תועש  7-8  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 .הירטמונוגירטו רושימה תסדנה לש בוליש םהב שיש םיליגרת ללוכ הז ףיעס :הרעה

 הז גוסמ םיליגרת  ,17.10.2013  ךיראתב הקיטמתמה לע חוקיפה לש רתאב העיפוהש העדוה י"פע

 הירטמואיג לע הרזחכ םתוא תושעל יאדכ תאז תורמל ,תורגבה ןחבמב עיפוהל םילוכי אל

 .הירטמונוגירטו

  .552-564  םידומעבש  1-51  םיליגרתל הנווכה



 .ימצע לוגרתל םיצלמומ םיליגרתה ראש  . .                       רתאב ןוטרס םייק זיקרוטב םינמוסמו וז הכרדהב םיעיפומה םיליגרתל

 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *
 

 

 בחרמב םיבושיח – הירטמונוגירט
 .תועש  2  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 :  573-580  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8,  11,  14,  17,  20,  23,  26,  28. 

 

 

 ןרוג ינב

 806  ןולאש  1-'ב קלח )ל"חי  5( הקיטמתמ רפסה
 

 : םידומילה תינכותב אל םה םיאבה םיליגרתה

 .1-25  םיליגרת : 57-61  'מע

 .10-11  םיליגרת : 64  'מע

 .13-16  םיליגרת : 67  'מע

 .11-12  םיליגרת : 71  'מע

 .11-12  םיליגרת : 75  'מע

 .63  ,59  ,49  ,47  ,40  ,24  ,22  ,20  ,1  םיליגרת : 76-88  'מע

 .18  ,17  םיליגרת : 133  'מע

 .1-33  םיליגרת : 159-163  'מע

  .16-20  םיליגרת : 168-169  'מע

   .'ג34  ,31  ,29  ,28  םיליגרת : 173  'מע

 .49  ,37  ,36  ,1  םיליגרת : 207-215  'מע

 .1-99  םיליגרת : 222-228  'מע

 .1-24  םיליגרת : 229-231  'מע

 .1-20  םיליגרת : 232  'מע

 .1-22  םיליגרת : 234-235  'מע

 .1-113  םיליגרת : 236-239  'מע

 .1-40  םיליגרת : 241-242  'מע

 .1-24  םיליגרת : 244-246  'מע

 .1-39  םיליגרת : 246-251  'מע

 .1-22  םיליגרת : 252-255  'מע

 .1-32  םיליגרת : 255-260  'מע

 

 


