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

 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *
 

 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

 'ג קלח ) דומיל תודיחי  4 ( הקיטמתמ
 ןולאש

035805 

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

 לכ תא ליכמ  ,035805  ןולאש 'ג קלח ) דומיל תודיחי  4 ( הקיטמתמ ,הז רפס .תורעהו םיצלמומ

 אוה רפסה .ל"חי  4  ידימלת לש ) 805  ןולאש ( ינשה ןולאשל תורגבה תניחבל דומילה רמוח

 הקיטמתמ  )1( : ל"חי  4  ידימלת לש ) 804  ןולאש ( ןושארה ןולאשל םיאבה םירפסה לש םכשמה

 קלח )ל"חי  4( הקיטמתמ  )2(  ,)םותכ-םודא(  035806-ו  035804  םינולאש 'א קלח )ל"חי  5-ו  4(

-בוהצ(  035804  ןולאש  2-'ב קלח )ל"חי  4( הקיטמתמ  )3(  ,)בוהצ-םותכ(  035804  ןולאש  1-'ב

 .)רופא

 .האבה הלבטב תפרוצמ דומילה יאשונמ דחא לכל הארוה תועשל הקולחה      

 

 

 ךירצו וז תועש תומכב םיללכנ אל 'ג קלח הקיטמתמ רפסה ףוסב םיעיפומש םינחבמה  43

 .תופסונ תועש םהל תוצקהל

 

 : רפסה י"פע ל"חי  4  ידימלתל ב"י התיכב הקיטמתמה יאשונל הארוהה תועש תלבט

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 40-55  הרבגלא

 40-50 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח

 20-25 בחרמב הירטמונוגירט

  הרזחל םינחבמ

 100-130 כ"הס

 

 

 .רפסה ףוסב עיפומש 'ג חפסנל תודעוימש תועשה תא תללוכ אל הלבטב תועשה תומכ : הרעה
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 : רפסבש םיקרפה יפל תועשה תקולח

 הרבגלא

 תועש רפסמ קרפה רפסמ

1  4-6 

2 4-6 

3 6-8 

4 6-8 

5 9-11 

6 6-8 

 5-8 )תורדס( הרזח

 40-55 כ"הס

 ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

7 6-8 

8 6-8 

9 3-4 

10 8-9 

11 4-5 

12 8-9 

 5-7 הרזח

 40-50 כ"הס

 

 בחרמב הירטמונוגירט

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

13 17-21 

 3-4 הרזח

 20-25 כ"הס

 

 הרזחל םינחבמ
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 ןושאר קרפ

 םישרושו תוקזח - הרבגלא
 .תועש  4-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יעבט ךירעמ םע תוקזח

 .11  'מעבש הרעהה תא האר  : הרעה

 :  14-16  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  10,  15,  20,  23,  27,  32,  36,  41,  44,  47,  49,  51,  55,  57,  59,  64. 

 

 ילילש ךירעמ םעו ספאל הוושה ךירעמ םע תוקזח

 :  17-18  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  8,  10,  16,  19,  24,  28,  31,  37,  40,  43,  47,  50,  52. 

 

 םישרוש

 :  22-23  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  11,  16,  20,  24,  27,  30,  37,  43,  47,  52,  55,  62,  65,  66,  68,  72,  75,  78,  82. 

 

 )רבש( ילאנויצר ךירעמ םע תוקזח

 :  26-28  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  11,  16,  32,  28,  35,  40,  44,  46,  49,  53,  56,  58,  62,  65. 

 

 תויכירעמ תואוושמ

 :  29-31  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  13,  16,  19,  25,  27,  29,  33,  35,  39,  44,  46,  48,  51,  54,  58,  61,  65,  67. 

 

 תיכירעמ היצקנופ

 :  33-34  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  8,  12,  14,  15,  18,  21,  22,  23,  24,  28. 

 

 תויכירעמ תואוושמ לש יפרג ןורתפ

 :  35  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4. 

 

 םייכירעמ תונויווש יא

 :  37-38  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  12,  14,  16,  19,  24,  26,  28,  29,  31,  33,  36,  40. 
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 ינש קרפ

 םימתירגול
 .תועש  4-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םתירגולה תרדגה

 .הלעמל  39  'מעב הרעהה תא האר : הרעה

 :  40-41  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  7,  11,  15,  19,  24,  27,  29,  33,  35,  38,  41,  45,  50,  53. 

 

 םימתירגולה יקוח

 :  44-45  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  10,  13,  17,  22,  24,  26,  30,  35,  38,  41,  44,  46. 

 

   הרוצהמ האוושמ ןורתפ - םימתירגול תאצוה

 :  46  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8. 

 

 ןובשחמ תרזעב תויכירעמ תואוושמ ןורתפ

 :  47-48  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  12,  41,  17,  20,  23. 

 

   החסונה

 
 :  49  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  9,  12. 

 

 סיסבל סיסבמ רבעמ

 :  50  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  12. 

 

 תוימתירגול תואוושמ

 :  52-54  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  13,  16,  19,  22,  24,  26,  30,  34,  38,  40,  43,  45,  48. 

 

 תימתירגול היצקנופ

 :  55-57  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  9,  10,  13,  16,  17,  18,  19,  21,  23,  24. 

 

xa b=

loga xa x=
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 תוימתירגול תואוושמ לש יפרג ןורתפ

 :  57-58  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  7. 

 

 םיימתירגול תונויווש יא

 :  60-63  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  14,  18,  23,  25,  30,  33,  35,  39,  42,  43,  48,  52,  56,  60,  63,  65,  67,  70. 

 

 

 ישילש קרפ

 הכיעדו הלידג
 .תועש  6-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הכיעדו הלידג - תויומכ תאיצמ

 :  66-68  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  11,  13,  14,  15,  18. 

 

 הכיעדו הלידג - סיסבה תאיצמ

 :  69-71  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  14. 

 

 הכיעדו הלידג - ןמזה תאיצמ

 :  73-75  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  5,  8,  11,  13,  14,  17,  19,  20. 

 

 הכיעדו הלידג - םייחה תיצחמ ןמז

 :  77-78  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9,  11,  12. 

 

 הכיעדו הלידג - םינוש םיליגרת

 :  78-82  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  15,  19,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  31,  32. 

 

 הרזחל םיליגרת - הכיעדו הלידג

 :  83-88  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  6,  7,  8,  10,  11,  13,  15,  17,  18,  19,  20,  21,  24,  25,  26,  27,  28. 
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 יעיבר קרפ

 תינובשח הרדס - הרבגלא
 .תועש  6-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יללכה רביאה - תינובשח הרדס

 :  95-101  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  10,  15,  20,  26,  30,  32,  33,  37,  39,  43,  46,  49,  52,  54,  56,  58,  60,  62,  67,  69,  

70,  74,  76,  77,  78,  81,  84,  85,  86. 

 

 תינובשח הרדס לש םוכסה

 :  106-122  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  12,  16,  17,  20,  23,  27,  30,  34,  37,  39,  41,  42,  44,  46,  49,  51,  54,  56,  60,  

62,  65,  68,  69, 70,  71,  74,  77,  79,  82,  85,  88,  91,  94,  95,  96,  100,  103,  106,  109,  

110,  112,  113,  115,  117,  119,  121,  124,  128,  130,  131,  133,  134,  137,  140. 

 

 

 ישימח קרפ

 תיסדנה הרדס - הרבגלא
 .תועש  9-11  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יללכה רביאה - תיסדנה הרדס

 :  127-133  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  10,  13,  16,  18,  20,  24,  27,  28, 30, 32,  34,  37,  40,  42,  44,  46,  49,  53,  56,  59,  

62,  64,  67,  71,  72,  73,  76,  77,  80,  83, 85, 86,  87. 

 

 יללכה רביאה י"פע תיסדנה הרדסב םירביאה רפסמ תאיצמ

 :  136-138  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  10,  13,  14,  15,  18,  20,  23,  26,  28,  30. 

 

 תיסדנה הרדס לש םוכסה

 :  141-147  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  10,  13,  16,  21,  23,  25,  27,  28,  31,  34,  37,  40,  43,  44,  47,  49,  51,  54,  55,  56,  

60,  63,  66. 

 .56  ליגרת תא תושעל דואמ בושח : הרעה

 

 המוכסו תיפוסניא תיסדנה הרדס

 :  151-157  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  14,  17,  19,  22,  26,  29,  32,  35,  36,  39,  42,  46,  50,  54,  58,  60,  61,  62. 
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 )תיסדנהו תינובשח( תוברועמ תורדס

 :  159-166  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  10,  12,  15,  18,  21,  24,  26,  28,  29,  31,  34,  37,  41,  44,  48,  49,  51. 

 

 

 ישיש קרפ

 תויללכ תורדס - הרבגלא
 .תועש  6-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םוקמ יפל הרדגה - תויללכ תורדס

 :  169-172  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  15,  18,  21,  23,  25,  27,  30,  33,  35,  40,  42,  44,  47,  50,  52. 

 

 )היסרוקר( הגיסנ ללכ יפל הרדגה - תויללכ תורדס

 :  176-183  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  11,  12,  13,  14,  17,  20,  23,  26,  29,  31,  35,  38,  42,  43,  45,  47,  48,  51,  52,  56,  

58,  60,  63,  66,  70,  72,  75,  79. 

 

 הגיסנ ללכ םע םיפסונ םיליגרת - תויללכ תורדס

 :  185-189  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  9,  12,  15,  20,  25,  28. 

 

 תיללכ הרדס לש םוכסה

 :  191-193  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  13,  15,  18,  20,  23,  26,  28,  29,  30. 

 

 תיסדנה וא תינובשח הרדס איה הלש םישרפהה תרדסש הרדס

 .דומיל תודיחי  4-ל םידומילה תינכותב אשונה םא קודבל שי : הרעה
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 הרזחל םיליגרת - תורדס
 .תועש  5-8  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

  4-ל ינשה ןולאשב עיפוהל םילוכיש םיליגרתל םימודה םיליגרת םה הז ףיעסב םיליגרתה : הרעה

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל ,) 035805  ןולאש( דומיל תודיחי

 

 הרזחל םיליגרת - תורדס

 :  196-204  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  21,  14,  15,  17,  18,  19,  21,  23,  24,  27,  28,  39,  30,  31,  32,  35,  

37,  38,  39,  40,  41,  43,  44,  45,  46,  47,  48,  50,  52,  55,  56. 

 

 הרזחל םיפסונ םיליגרת - תורדס

 :  205-211  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  6,  8,  9,  10,  11,  12,  31,  14,  16,  18,  19,  20,  23,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  32,  

34. 

 .התיכה תמרל םאתהב םתושעל ןתינו ליגרהמ םישק רתוי תצק םה  30-34  םיליגרת : הרעה

 

 

 יעיבש קרפ

 תויכירעמ תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  6-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

     תיכירעמה היצקנופה 

 :  215-216  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  8,  10,  12,  15,  16. 

 

   םע תויכירעמ תואוושמ 

 :  217  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  11,  13,  16,  18,  22,  23. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - הרדגהה םוחת

 :  218  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  8,  9. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - תרזגנה

 :  220-222  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר(  43  ,42  ,38  ,35  ,32  ,29  ,27  ,22  ,21  ,18  ,15  ,13  ,9  ,6  ,5  ,3

 

( ) xf x e=

xe
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 תויכירעמ תויצקנופ - קישמ

 :  223-226  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  10,  13,  16,  17,  19,  22,  25,  28,  30,  32,  34,  37,  39,  42,  44,  45. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - ןוציק תודוקנ

 :  229-232  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  8,  11,  12,  14,  15,  16,  18,  19,  23,  25,  28,  30,  33,  36,  73,  38,  40,  43,  44,  45,  

47,  05,  53,  54,  55,  56,  57. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - הדיריו היילע

 :  234-237  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  11,  13,  16,  19,  20,  21,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - תוטוטפמיסא

 :  240-241  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  10,  13,  16,  17. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - היצקנופ תריקח

 :  244-248  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  7,  11,  15,  18,  21,  24,  26,  28,  30,  32,  33,  34,  35,  37,  38,  39. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 :  255  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  13. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ תריקח - הרזחל םיליגרת

 :  256-260  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  8,  9,  11,  12,  13,  14,  17. 

 

 תויכירעמ תויצקנופ - ףרגה י"פע היצקנופה יוהיז

 :  263-264  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2. 

 

 הישומישו    היצקנופה תרזגנ 

 :  266-267  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  8,  11,  15,  17,  18,  21. 

 

( ) xf x a=
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 ינימש קרפ

 תוימתירגול תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  6-8  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 lnx = f(x)  תימתירגולה היצקנופה

 :  270-271  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - הרדגהה םוחת

 :  271-272  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  11,  13,  16,  17,  20. 

 

 lnx  םע תוימתירגול תואוושמ

 :  273  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  12,  14,  20,  23. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - תרזגנה

 :  275-276  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  11,  15,  17,  21,  25,  26,  27,  30,  31,  32,  34,  38. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - קישמ

 :  278-281  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  10,  13,  16,  18,  21,  22,  23,  24,  27,  28,  29,  31,  32,  33,  35. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - ןוציק תודוקנ

 :  282-285  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  8,  12,  15,  17,  20,  23,  24,  25,  26,  27,  31,  32,   35,  37,  40,  41,  42,  43,  44,  45,  

46. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - הדיריו היילע

 :  287-289  'מעב םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  15,  17,  81,  22,  23,  25,  27,  28,  29. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - תוטוטפמיסא

 :  291-292  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  10,  12,  13,  14. 
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 תוימתירגול תויצקנופ - היצקנופ תריקח

 :  293-298  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  7,  9,  12,  14,  17,  20,  12,  23,  24,  26,  27,  29,  30,  31,  32. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 :  303-304  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ תריקח - הרזחל םיליגרת

 :  304-309  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  7,  8,  10,  11,  12,  14,  15,  18. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - ףרגה י"פע היצקנופה יוהיז

 :  311-312  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2. 

 

 הישומישו    היצקנופה תרזגנ 

 :  313-315  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  12,  14,  17,  19,  22,  24,  25,  26. 

 

 

 יעישת קרפ

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - הרדגהה םוחת

 :  318  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  7,  11,  13,  15. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - תרזגנה

 :  321-322  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  12,  15,  20,  23. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - קישמ

 :  323-324  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  12. 

 

 

( ) logaf x x=
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 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - תווצקב ללוכ ,ןוציק תודוקנ

 :  325-326  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  14,  16,  18. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - הדיריו היילע

 :  327-328  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  11. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - תויכנא תוטוטפמיסא

 :  329  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - היצקנופ תריקח

 :  331-332  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  12,  14. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 :  336  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3. 

 

 622  דומעמ לחה  'ג  חפסנב עיפומש רמוחה לכ אוה אבה אשונה

 

 הירטמונוגירט - 'ג חפסנ
 .622 דומעב רפסב תוארל ןתינ 'ג חפסנ לע טרופמ רבסה :הרעה

 

 )'ג חפסנ( ןושאר קרפ

 תוירטמונוגירטה תויצקנופה - הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 
 לגעמ לש חטשהו ףקיהה

 : 623-624  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 
 הרזג חטשו תשק ךרוא

 : 625-626  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ב6  ,ד5  ,ג4  ,א3  ,ג2  ,א1
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 ירטמונוגירטה הדיחיה לגעמ

 : 628-629  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  8,  9,  11,  16,  22,  23,  29,  32,  36,  38,  39,  43. 

 :תורעה

 יפכ ןאכ העיפומש תיווז לש הרדגהה ןיבל הליגרה תיווזה ןיב לדבהה תא שיגדהל בושח )א

 .627  'מעבש הרעהב רבסומש

 .628  'מעב העיפומש הרעהל בל םישל שי )ב

 םיליגרתה תא קר אלו םלוכ תא תושעל ןתינ ןכלו תיסחי םילק םה הז ףיעסבש םיליגרתה )ג

 .םיצלמומה

 
 ןאידרה

 : 632  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  8,  10,  15,  17,  21,  24,  27,  29,  32. 

 .632  'מעבש הרעהב בותכש יפכ ךשמהב עיפוי םינאידרב שומישהש שיגדהל יאדכ    :הרעה

 

 םינאידר - הרזג חטשו תשק ךרוא

 : 633-634  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  12,  15. 

 
 תוירטמונוגירטה תויצקנופה לש תורדגה תבחרה

 : 638-640  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  7,  8,  12,  15,  18,  21,  24,  25,  30,  33,  40,  43,  45,  47,  48,  51,  53,  58,  60,  66,  69,  

70. 

 .םלוכ תא תושעל ןתינ ןכלו םילק םה הז ףיעסב םיליגרתה    :הרעה

 

 תוירטמונוגירטה תויצקנופה לש םייפרגה םירואיתה

 : 649-651  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  6,  9,  10,  16,  18,  21,  24,  28,  29,  31,  34,  35. 

 ותוא אורקל םידימלתל תתל רשפא ןכלו לודג תיסחי אוה הז ףיעסב יטרואיתה קלחה    :הרעה

 .םירבסה לש ןמז הברה ךוסחל ךכבו רועישה תארקל

 
 תוירטמונוגירט תויצקנופ לש תוחיתמו תוזזה

 : 660-665  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  7,  11,  13,  15,  17,  25,  26,  28. 

 םידימלתל תתל יוצר ןכלו לודג תיסחי אוה יטרואיתה קלחה ןאכ םג םדוקה ףיעסב ומכ    :הרעה

 .רועישה תארקל ותוא אורקל

 תודחוימ תויווז לש תוירטמונוגירטה תויצקנופה

 : 673-674  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  7,  11,  13,  16,  18,  19,  21,  23,  24,  25. 
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 רשיה עופישל סנגנטה תייצקנופ ןיב רשקה

 : 675-676  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  8,  14,  20,  23,  25. 

 

 

 )'ג חפסנ( ינש קרפ

 )1( תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז - הירטמונוגירט
 .תועש  6-7  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 
 תוידוסיה תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 681-684  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  7,  8,  14,  17,  20,  22,  28,  30,  33,  36,  40,  42,  48,  51.  

 

 חיכוהל ךירצ הבש המצע ינפב הלאש עיפוהל הרומא אל תורגב ןחבמבש רוכזל בושח    :הרעה

 טושפ שומישלו א"ודחב תוטושפ תואוושמ ןורתפל תודעוימ תויוהזה .תירטמונוגירט תוהז

 .רושימב הירטמונוגירטב

 
 a = sinx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 689  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  7,  10,  14. 

 

 :תורעה

 .םיליגרתה ינפל  689  'מעבש םידחוימה תונורתפה לש הלבטל בל םישל יאדכ )א

 האוושמ רותפל ךירצ הבש המצע ינפב הלאש עיפוהל הרומא אל תורגב ןחבמבש רוכזל בושח )ב

 .תירטמונוגירט

 

  a =cosx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 692  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  7,  10,  14. 

 .םיליגרתה ינפל  691  'מעבש םידחוימה תונורתפה לש הלבטל בל םישל יאדכ    :הרעה

 

  a =sinbx ,    a =cosbx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 695  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  5,  7,  9,  11,  12,  13,  18,  19,  23,  25,  29,  32,  34,  38,  40. 

 a = tgx,    a = tgbx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 698  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  9,  14,  18,  21. 
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 תונוש תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 701-703  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  10,  12,  15,  18,  21,  24,  25,  28,  31,  34,  37,  39,  41,  42,  46,  48,  51,  54,  57,  61,  

62,  64,  67,  70,  74,  75,  76,  79. 

 
 תוידוסיה תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 707  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  10,  11,  12,  15,  19,  22,  25,  29. 

 
 ןותנ םוחתב תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ

 : 708-709  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  12,  14,  17,  20,  23,  27. 

 

 הרזחל םיליגרת - תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז - הירטמונוגירט
 .העש  1  :ףיעסה לכל ץלמומ תועש רפסמ

 
 : 711-712  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  12,  15,  17,  20,  25,  28,  29,  34,  36. 

 

 

 )'ג חפסנ( ישילש קרפ

 )2( תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז – הירטמונוגירט
 .תועש  4-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויוז יתש שרפהו םוכס לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 717-718  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .5  ,)3(ב 'א  1  ,)1(ב 'א  1

 .תויווז םוכסל תויוהזה תא קר תעדל ךירצ םידומילה תינכת יפ לע  :הרעה

 

 הלופכ תיוז לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 719-720  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  8,  10. 

 

 תויוז שרפהו םוכסל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 721-722  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  10,  11. 
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 הלופכ תיווזל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 723  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  8,  9,  11. 

 

  a cosx sinx =  הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ
 .םידומילה תינכותב הז ףיעס םא הקיטמתמה לע חוקיפה םע קודבל שי : הרעה

 : 725-726  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  9,  15. 

 

 הרזחל םיליגרת – תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 726-727  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  6,  9,  12,  14,  18, 20, 23. 

 
 

 ירישע קרפ

 תוירטמונוגירט תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  8-9  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םינאידר םע תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 340-342  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  10,  12,  14,  16,  17,  19,  22,  24,  27,  30,  32,  35,  36,  38,  42,  44,  47,  50. 

 .תינכתב אל  41-ו  40  םיליגרת  :הרעה

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – תויגוזו תויגוז יא

 : 344  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  12,  14. 

 

 סוניסה תייצקנופ לש תרזגנה

 : 347  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  14,  15,  19,  23,  24,  25,  27. 

 

 סוניסוקה תייצקנופ לש תרזגנה

 : 349  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  9,  11,  15,  16,  17,  18,  20,  23,  26. 

 

 

 

 

±
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 סנגנטה תייצקנופ לש תרזגנה

 : 351  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  9,  11,  13,  15. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – קישמ

 : 352-356  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  9,  11,  14,  17,  20,  25,  29,  31,  34,  36,  38,  41,  44,  48,  50,  51,  52. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – תוימינפ ןוציק תודוקנ

 : 359-362  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  9,  12,  15,  16,  19,  22,  24,  26,  29,  32,  35,  38,  40,  42,  45,  48,  50,  53,  54,  55,  57. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – הדיריו היילע

 : 364-366  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  11,  13,  15,  19,  23,  24,  26,  27,  28,  30. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – תווצקב ללוכ ,ןוציק תודוקנ

 : 367-368  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9,  11,  13. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – תויכנא תטוטפמיסא

 : 370-371  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  12,  14,  15,  17. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – היצקנופ תריקח

 : 374-379  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  9,  12,  15,  19,  20,  24,  26,  28,  29,  32,  35,  36,  37,  38,  40. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 386-387  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  9,  12,  15,  19. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ – ףרגה י"פע היצקנופה יוהיז

 : 388-389  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2. 

 

 הרזחל םיליגרת – תוירטמונוגירט תויצקנופ תריקח

 :  389-393  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  9,  10,  14,  17,  19,  20,  21,  22. 
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 רשע דחא קרפ

 לרגטניאה - ילרגטניא ןובשח
 .תועש  4-5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויכירעמ תויצקנופ - םיוסמ אלה לרגטניאה

 :  396-397  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  8,  10,  13,  14,  15. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - םיוסמ אלה לרגטניאה

 :  399  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  8,  12,  15,  16,  18,  19,  21. 

 

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - םיוסמ אלה לרגטניאה

 :  401  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  12. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ - םיוסמ אלה לרגטניאה

 :  402-403  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  10,  12,  17,  18,  19,  20,  22,  28,  29. 

 

 ,תוימתירגול תויצקנופ ,תויכירעמ תויצקנופ - הילעש הדוקנו התרזגנ י"פע היצקנופה תאיצמ

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ

 :  405-408  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  13,  14,  15,  19,  20,  21,  22,  25,  27. 

 .  םהבש  22-ו  14  םיליגרתל בל םישל בושח : הרעה

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ - הילעש הדוקנו התרזגנ י"פע היצקנופ תאיצמ

 :  410-411  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  8,  9,  11,  13,  15,  16. 

 

 ךירעמ םע הקזח תויצקנופ ,תוימתירגול תויצקנופ ,תויכירעמ תויצקנופ - םיוסמה לרגטניאה

 םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר

 :  414-415  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  12,  13,  16,  17,  22,  23,  24,  26,  29,  32,  35. 

 

 תוירטמונוגירט תויצקנופ - םיוסמה לרגטניאה

 :  416-417  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  8,  12,  14,  16,  18. 

0x <
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 הריזג י"ע םילרגטניא תומיא

 .תורגבה תניחבב עיפוהל לוכי הז אשונב ליגרת םא חוקיפה םע קודבל שי : הרעה

 :  418-419  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  9. 

 

 

 רשע םינש קרפ

 םיחטש יבושיח - ילרגטניא ןובשח
 .תועש  8-9  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויכירעמ תויצקנופ - םיחטש

 :  421-426  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר(  26  ,25  ,23  ,20  ,18  ,16  ,15  ,14  ,12  ,9  ,7  ,4  ,3  ,2

 

 הרזחל םיליגרת - תויכירעמ תויצקנופ - םיחטשו םילרגטניא

 :  426-429  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .)תושר(  16  ,14  ,12  ,11  ,10  ,8  ,7  ,6  ,4

 

    היצקנופה - םיחטשו םילרגטניא

 
 :  431-433  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  9,  13,  14,  16,  17,  19,  20. 

 

 תוימתירגול תויצקנופ - םיחטש

 :  434-439  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  6,  8,  10,  13,  15,  17,  19,  21,  23,  26. 

 

 הרזחל םיליגרת - תוימתירגול תויצקנופ - םיחטשו םילרגטניא

 :  440-443  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  6,  7,  8,  10,  11,  13,  14,  15,  16. 

 

 םייעוביר אל םישרוש םע תויצקנופו ילאנויצר ךירעמ םע הקזח תויצקנופ - םיחטש

 :  445-446  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9. 

 

 םייעוביר םישרוש םע תויצקנופ - םיחטש

 :  447-452  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  8,  9,  12,  13,  15,  16,  20,  22,  24,  25,  27. 

( ) xf x a=
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 תוירטמונוגירט תויצקנופ - םיחטש

 :  453-457  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  9,  12,  15,  17,  19,  22. 

 

 הרזחל םיליגרת - תוירטמונוגירט תויצקנופ - םיחטשו םילרגטניא

 :  458-461  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  10,  13,  14.  

 

 

 הרזחל םיליגרת - ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  5-7  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

1,  2,  4,  5,  6,  9,  10,  13  14,  15,  16,  18,  19,  20,  22,  23,  25,  27,  28,  92,  13,  34,  35,  38,  

39,  41,  42,  43,  44,  47,  48,  49,  51,  52,  53,  55,  56,  58,  59,  60,  61,  63. 

 

 

 רשע השולש קרפ

 בחרמב םיבושיח - הירטמונוגירט
 .תועש  20-25  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םירפסמ םע בושיח יליגרת - הבית

 :  486-492  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .30  ,27  ,25  ,23  ,20  ,18  ,15  ,11  ,9  ,8  ,5  ,4  ,'ג2  ,'ב1

 

 םירטמרפ םע תויעב - הבית

 :  493-496  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  8,  11,  12,  14. 

 

 םירפסמ םע בושיח יליגרת - תשלושמו הרשי הרסנמ

 :  499-503  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  6,  9,  10,  11,  14,  15. 

 

 םירטמרפ םע תויעב - תשלושמו הרשי הרסנמ

 :  504-505  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  8. 
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 םירפסמ םע בושיח יליגרת - ןבלמ הסיסבש הרשי הדימריפ

 :  509-513  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .24  ,23  ,19  ,16  ,15  ,14  ,13  ,11  ,7  ,4  ,2  ,'ב1

 

 םירפסמ םע בושיח יליגרת - תשלושמו הרשי הדימריפ

 :  517-519  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  6,  8,  9,  11. 

 

 םירטמרפ םע תויעב - תשלושמ הדימריפו תעבורמ הדימריפ

 :  521-524  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8,  9,  11,  12,  13,  16,. 

 

 בחרמב הירטמונוגירט - םיפוג יפל הרזחל םיליגרת

 :  525-530  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  7,  8,  10,  13,  14,  16,  20,  23,  26,  27. 

 

 הרזחל םיליגרת - בחרמב הירטמונוגירט

 :  531-537  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  5,  6,  7,  9,  12,  14,  15,  16,  17,  21,  25,  27. 

 

 

 הרזחל םינחבמ
 

 .) 035805  ןולאש( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל ינשה ןולאשה לש תנוכתמב םה םינחבמה : הרעה

 .םינחבמה לכ תא תושעל ךירצ ןכל

 .543-602  'מעב םיעיפומש  1-43  םינחבמל הנווכה

 

 


