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 ןרוג ינב
  רפסל םירומל הכרדה 

 1-'ב קלח ) דומיל תודיחי 4  ( הקיטמתמ
 ןולאש

035804 
 

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

 אוה , 035804  ןולאש 1-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( הקיטמתמ ,הז רפס .תורעהו םיצלמומ

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

 תשולש .035804  ןולאש 2-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( הקיטמתמ רפסה אוה הז רפס לש ךשמהה

  דומיל תודיחי  4-ל ןושארה ןולאשה לש דומילה רמוח לכ תא םיללוכ דחיב םירפסה

 .) 035804  ןולאש (

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

 .דומיל תודיחי  4-ל א"י התיכל תודעוימש הארוהה תועשמ תיצחמכ קר העיפומ הלבטבש

  .2-'ב קלח ) דומיל תודיחי  4  ( 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

 

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

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 הירטמואיג ,תוילולימ תויעב ( הרבגלא

 ) תיטילנא
30-40 

 25-30 רושימה תסדנה

 20-25 בחרמבו רושימב הירטמונוגירט

 75-95 כ"הס

 

 : רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח

 

 הרבגלא

 תועש רפסמ קרפה רפסמ

1 12-15 

 3-5 הרזח

2 12-15 

 3-5 הרזח

 30-40 כ"הס
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 רושימה תסדנה

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

3 3 

4 3 

5 2-3 

6 2-3 

7 4-5 

8 1-2 

9 1 

10 3-4 

11 2 

 4 ) הרזח ( 12

 25-30 כ"הס

 

 

 

 הירטמונוגירט

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

13 3-4 

14 3-4 

15 2-3 

16 3-4 

 2 בחרמ

17 4-6 

 3-4 םיברועמ

 20-25 כ"הס
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 ןושאר קרפ

 תוילולימ תויעב – הרבגלא
 .תועש  12-15  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 .'א קלח ) דומיל תודיחי  5-ו  4  ( הקיטמתמ רפסב םג תועיפומ תוילולימ תויעב : הרעה

 

 ) םיזוחא ללוכ ( תורקייתהו הלזוה תויעב

 :  14-19  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

20,  24,  26,  32,  34,  37,  41,  44,  48,  50,  52,  53,  54,  55,  56. 

 

 הריכמו הינק תויעב

 : 22-31  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  11,  14,  19,  22,  27,  29,  32,  34,  35,  38,  43,  47,  49,  53,  57,  62,  63,  66,  69,  70,  71. 

 

 העונת תויעב

 :  38-59  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  13,  15,  19,  22,  25,  29,  33,  36,  39,  42,  46,  49,  50,  51,  53,  56,  58,  60,  63,  65,  

68,  71,  73,  76,  79,  83,  85,  88,  91,  94,  95,  96,  100,  103,  110,  113,  117,  120,  122,  

124,  128,  131,  135,  137,  139,  140,  141. 

 י"פע העונת תויעב ןורתפ" : תרתוכה תחת םיעיפומ ל"נה 141 -ו  140  ,139  םיליגרת : הרעה

 .37  'מעב םיעיפומ אמגוד םע םירבסה ,לק אל אשונ אוה הז אשונ ."ךרד יקלח

 

 רושימה תסדנהב תוילולימ תויעב

 : 64-79  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  11,  14,  18,  20,  22,  26,  29,  31,  34,  35,  36,  37,  39,  44,  47,  49,  51,  53,  57,  58,  

62,  64,  68,  73,  67,  78,  81,  89,  93,  100,  105,  109,  114,  115,  116. 

 

 בחרמה תסדנהב תוילולימ תויעב

 : 83-88  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  12,  13,  18,  20,  21,  24,  27,  32,  33,  35,  40,  42. 
 

 
 הרזחל םיליגרת – תוילולימ תויעב

 .תועש  3-5  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

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

 .) 035804  ןולאש ( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל

 .89-99  'מעבש  1-58  םיליגרתל הנווכה .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא טעמכ תושעל ךירצ ןכל

 .ל"נה 'מעבש  50-51  -ו  37-38  םיליגרתה לע גלדל ןתינ התיכה תמרל םאתהב

 .םינוטרס שי  58  ,56  ,49  ,46  ,43  ,36  ,30  ,20  ,17  ,11  ,4  םיליגרתל
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 ינש קרפ

 תיטילנא הירטמואיג – הרבגלא
 .תועש  12-15  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 .'א קלח ) דומיל תודיחי  5-ו  4  ( הקיטמתמ רפסב םיעיפומ הז קרפ לש םיאשונהמ קלח : הרעה

 

 יפרגה ורואיתו רשיה תאוושמ

 : 101-103  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  13,  15,  20,  22,  25,  26. 

 .םיריצל םיכנואמה םירשי לש םמויק תא שיגדהל בושח : הרעה

 

 רשיה – םיעטק יכרוא ,ךותיח תודוקנ

 : 105-107  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

8,  14,  18,  21. 

 

 עטק לש עצמאה

 : 108-111  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  12,  16,  19,  23,  26,  27,  28. 

 .108  'מע תליחתב תועיפומש הרעהלו הנקסמל בל םישל בושח : הרעה

 

 תודוקנ יתש ןיב קחרמה

 : 112-116  מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  8,  10,  13,  15,  17,  18,  24,  28,  32,  35,  36,  37. 

 

 םירשי לש תודכלתהו הלבקה ,ךותיח

 : 117-119  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  13,  15,  18,  19,  22,  23. 

 וא םיליבקמ םירשיה זא םיווש םה םירשי ינש לש םיעופישה םאש שיגדהל בושח : הרעה

 .םידכלתמ

 

 וילעש הדוקנו ועופיש י"פע רשי תאוושמ

 : 120-122  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  9,  11,  14,  17,  19,  21,  24,  27. 

 

 וילעש תודוקנ יתש י"פע רשי תאוושמ

 : 125-130  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  10,  13,  17,  19,  21,  24,  27,  31,  35,  40,  44,  48,  49,  50,  53,  55. 
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 םירשי לש תובצינ

 : 132-141  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  11,  13,  14,  19,  21,  27,  31,  36,  39,  45,  48,  50,  54,  56,  58,  61,  64,  67,  71,  76,  

79,  82,  86,  88,  90. 

 

 ינונקה לגעמה

 : 142-145  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  11,  14,  16. 

 

 תיטילנא הירטמואיג – יללכ לגעמ

 : 147-157  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  8,  14,  16,  18,  24,  28,  41,  44,  47,  50,  53,  55,  58,  61,  63,  68,  71,  73,  77,  80,  87,  

90,  91,  93,  96. 

 

 תיטילנא הירטמואיג – לגעמל קישמ

 : 159-164  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  7,  12,  17,  21,  25,  28,  32,  33,  36,  37,  38,  40,  41,  44,  46. 

 

 

 הרזחל םיליגרת -תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  3-5  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

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

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל .) 035804  ןולאש ( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל

 .165-174  'מעבש  1-52  םיליגרתל הנווכה

 .םינוטרס שי  52  ,49  ,46  ,42  ,34  ,26  ,20  ,13  ,8  ,4  םיליגרתל
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 ישילש קרפ

 תותשקו םירתימ ,לגעמה תרדגה – רושימה תסדנה
 .תועש  3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לעו 'י התיכב ןוימדו היצרופורפ לע דומלל ךירצ הקיטמתמה לע חוקיפה תויחנה י"פע : הרעה

 ןוימדו היצרופורפ לש אשונה תטרופמ הרוצב עיפומ 'א קלח הקיטמתמ רפסב .א"י התיכב לגעמה

 תשמח תאז םע דחי .לגעמה אשונ תטרופמ הרוצב עיפומ ) ישילשה קרפהמ לחה ( הז רפסבו

 ןתינ ןכלו םיעבורמו םישלושמ לע קר םיססובמ ) יעיבשה דעו ישילשהמ ( םינושארה םיקרפה

 םג .'א קלח הקיטמתמ רפסהמ ןוימדו היצרופורפ לע םידמולש ינפל םג ) הז רפסמ ( םתוא דמלל

 .ןוימדו היצרופורפ ינפל דמלל רשפא יעישתהו ינימשה םיקרפה תא

 

 םג רושימה תסדנהב תויעב רותפל רתומ הקיטמתמה לע חוקיפה תויחנה י"פע : תפסונ הרעה

 .הירטמונוגירט תרזעב

 

 לגעמה תרדגה

 : 179-181  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  9,  11. 

 

 תותשקו םירתימ ,תיזכרמ תיוז

 : 186-188  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  6,  8,  9,  10,  12. 

 

 רתימל לגעמה זכרממ ךנא

 : 189-192  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 זכרמהמ םהיקחרמו םירתימ

 : 195-196  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  7,  8,  10,  12. 

 

 תותשקו םירתימ ,לגעמה תרדגה ,תונוש תויעב

 : 197-198  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  8. 

 

 תותשקו םירתימ ,לגעמה תרדגה – הרזחל םיליגרת

 : 199-201  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  6,  8,  9. 
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 יעיבר קרפ

 לגעמב תויווז – רושימה תסדנה
 .תועש  3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תיפקיה תיוז

 : 205-208  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .19  ,18  ,15  ,13  ,11  ,8  ,7  ,4  ,ג2  ,ה1  ,ד1  ,א1

 

 רטוק לע תנעשנה תיפקיה תיוז

 : 210-212  'מעמ ם צילמומ םיליגרת

 .15  ,14  ,ג9  ,7  ,5  ,3  ,ג1

 

 תווש תותשק לע תונעשנה תויפקיה תויוז

 : 214-216  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  9. 

 

 לגעמל תינוציח תיוזו לגעמב תימינפ תיוז

 : 218-219  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .7  ,ג5  ,3  ,2

 

 לגעמב תויוז – תונוש תויעב

 : 220-221  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  9,  10. 

 

 לגעמב תויוז – הרזחל םיליגרת

 : 222-224  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6,  7,  8. 

 

 

 ישימח קרפ

 לגעמל קישמה – רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 קישמה תרדגה

 : 228-230  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .14  ,12  ,01  ,9  ,6  ,5  ,ג1

 

 לגעמל םיקישמ ינש

 : 232-236  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .19  ,17  ,15  ,14  ,ג11  ,10  ,7  ,6  ,5  ,4  ,ב2
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 רתימל קישמ ןיב תיוז

 : 238-241  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  9,  11,  12,  14. 

 

 לגעמל קישמה – תונוש תויעב

 : 241-242  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8. 

 

 לגעמל קישמה – הרזחל םיליגרת

 : 243-244  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  8. 

 

 

 ישיש קרפ

 םילגעמ ינש – רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םירז םילגעמו םיכתוח םילגעמ

 : 248-252  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  7,  8,  10,  21,  13,  14,  17,  18,  19. 

 

 םיקישמ םילגעמ

 : 253-255  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  7,  9,  12,  13. 

 

 םילגעמ ינש – הרזחל םיליגרת

 : 256-258  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  9. 
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 יעיבש קרפ

 םוסח לגעמו םסוח לגעמ – רושימה תסדנה
 .תועש  4-5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 שלושמ םסוח לגעמ

 : 260-261  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5. 

 

 שלושמב םוסח לגעמ

 : 263-265  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .8  ,7  ,5  ,3  ,א1

 

 לגעמב םוסח עבורמ

 : 268-271  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .18  ,17  ,15  ,14  ,12  ,10  ,9  ,8  ,ג6  ,4  ,ג1

 תויהל לוכי עבורמה זא תוליבקמ תוידגנ תועלצ יתש שיש ןותנ לגעמב םוסחה עבורמב םא : הרעה

 תויהל לוכי עבורמה זא רטוק איה תוליבקמה תועלצהמ תחא םא .ןבלמ וא םייקוש הווש זפרט

 .םייקוש הווש זפרט קר

 

 לגעמ םסוח עבורמ

 : 274-275  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  7,  10,  12. 

 

 לגעמ םסוח עלוצמו לגעמב םוסח עלוצמ

 .םידומילה תינכתב הז אשונ םא הקיטמתמה לע חוקיפה םע קודבל שי  :הרעה

 : 278-279  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6. 

 

 םוסחו םסוח לגעמ – תונוש תויעב

 : 279-282  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  8,  9,  12,  14,  51,  17. 

 

 םוסחו םסוח לגעמ – הרזחל םיליגרת

 : 283-285  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6,  7,  8. 
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 ינימש קרפ

 לגעמב סרוגתיפ טפשמו םיחטש – רושימה תסדנה
 

 .תועש  1-2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לגעמב שלושמו םיעבורמ לש םיחטש

 : 287-288  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  8,  10. 

 

 לגעמב סרוגתיפ טפשמ

 : 290-294  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .25  ,24  ,22  ,19  ,17  ,15  ,13  ,11  ,8  ,7  ,6  ,ג5  ,4  ,2

 

 

 יעישת קרפ

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

 

 הרזיג חטשו תשק ךרוא ,וחטשו לגעמה ףקיה

 : 296-298  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  9,  11,  14. 

 

 תעבט ,עטקמ

 : 299-300  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .6  ,ב3  ,2

 

 

 וחטשו לגעמה ףקיה – הרזחל םיליגרת

 : 301-302  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6. 
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 ירישע קרפ

 ןוימד ,לגעמב שלושמ לש תיוז הצוח תנוכתו היצרופורפ – רושימה תסדנה

 לגעמב םישלושמ
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לגעמב שלושמ לש תיוז הצוח תנוכתו היצרופורפ

 : 304-306  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  9,  11,  13. 

 

 תויוזו םירתימ – לגעמב םישלושמ ןוימד

 : 308-311  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  9,  11,  12,  14,  16. 

 

 קישמ – לגעמב םישלושמ ןוימד

 : 312-317  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9,  11,  13,  14,  16,  20,  23. 

 

 לגעמב םישלושמ ןוימד – תונוש תויעב

 : 318-320  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 םישלושמ ןוימד – הרזחל םיליגרת

 : 321-323  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  9,  10,  11. 

 

 

 רשע דחא קרפ

 תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ – רושימה תסדנה
 .תועש  2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ

 : 328-332  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .20  ,18  ,14  ,12  ,10  ,8  ,5  ,4  ,2  ,ג1

 

 תיוז רשי שלושמב תויצרופורפ – הרזחל םיליגרת

 : 333-334  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  9. 

 .דומיל תודיחי  4-ל םידומילה תינכותב אל אוה לגעמב תויצרופורפ אשונה : הרעה
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 רשע םינש קרפ

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

 

 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – לגעמ ,םיעבורמ ,םישלושמ

 : 335-341  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  8,  11,  13,  14,  15,  18,  19,  21,  23,  24,  27,  28. 

 

 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – םינוש םיליגרת

 : 342-347  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  10,  12,  15,  17,  19,  21,  23. 

 

 רושימה תסדנהב הרזחל םיליגרת – םיבכרומ םיליגרת

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

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל .) 035804  ןולאש ( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל

 .347-353  'מעבש  1-24  םיליגרתל הנווכה

 .דחוימב םיצלמומ  21  ,17  ,9  ,8  ,3  םיליגרת

 

 רושימה תסדנהב םיטפשמ תחכוה

 .הז ףיעסב םיעיפומש םיטפשמה לכ תא חיכוהל תעדל םיכירצ םידימלתה

 .354-357  'מעבש  1-22  םיליגרתל הנווכה

 

 רשע השולש קרפ

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

 

 ךירצ הז קרפ לש אשונה תא םידמולש ינפל .הירטמונוגירטב ןושארה קרפה אוה הז קרפ : הרעה

 .הירטמונוגירטל םירושקה םיאשונה תא 'א קלח הקיטמתמ רפסהמ דומלל

 

 ) הירטמונוגירט ( תיוז רשי שלושמ – לגעמ

 : 360-362  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8,  12,  13,  17. 

 

 ) הירטמונוגירט ( תיוז רשי שלושמ – ללכושמ עלוצמ

 .םידומילה תינכת הז אשונ םא הקיטמתמל חוקיפה םע קודבל שי  :הרעה

 : 363-364  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9. 
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 ) תיוז רשי שלושמ ( לגעמ – תויתוא םע תויעב

 : 365-367  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 ) תיוז רשי שלושמ ( לגעמ – םיסחי םע תויעב

 : 368-369  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7. 

 

 ) הירטמונוגירט – תיוז רשי שלושמ ( תונוש תויעב – לגעמ

 : 369-373  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  7,  10,  12,  14,  16,  17,  19,  12. 

 

 

 רשע עברא קרפ

 םיסוניסה טפשמ – לגעמ – הירטמונוגירט
 .תועש 3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םיסוניסה טפשמ – לגעמ

 : 376-384  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  15,  16,  17,  21,  23,  25,  26,  29,  32,  33,  36,  38,  40,  43,  46,  49. 

 

 הרזחל םיליגרת – םיסוניסה טפשמ – לגעמ

 : 386-388  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  01,  12,  13,  15,  16. 

 

 

 רשע השימח קרפ

 םיסוניסוקה טפשמ – לגעמ – הירטמונוגירט
 .תועש  2-3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 םיסוניסוקה טפשמ – לגעמ

 : 391-393  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7,  8,  11,  12. 

 

 הרזחל םיליגרת – םיסוניסוקה טפשמ – לגעמ

 : 394-395  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  9. 
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 רשע השיש קרפ

 הרזחל םיליגרת – רושימב הירטמונוגירט
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הרזחל םינוש םיליגרת – רושימב הירטמונוגירט

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

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכל .) 035804  ןולאש ( דומיל תודיחי  4-ל תורגבל

 .397-402  'מעבש  1-30  םיליגרתל הנווכה

 .םינוטרס םימייק  30  ,26  ,17   םיליגרתל

 

 הרזחל םיפסונ םיליגרת – רושימב הירטמונוגירט

 .הז ףיעסבש םיליגרתה לכ תא תושעל ךירצ ןכלו ןאכ םג הנוכנ םדוקה ףיעסב המושרש הרעהה

 .403-407  'מעבש  1-20  םיליגרתל הנווכה

 .םינוטרס םימייק  19  ,11  ,5  םיליגרתל

 

 

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

 

 תויחנה י"פע ,ךירצ  035804  ןולאשב עיפומ אל בחרמה תסדנהב דומילה רמוחש תורמל : הרעה

 .א"י התיכב םג הז רמוחמ םיאשונ דמלל ,הקיטמתמה לע חוקיפה

 

 : 415-422  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  10,  13,  16,  19,  22,  25. 

 

 

 רשע העבש קרפ

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

 רבעוה  ל"חי  4-ל  ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב תוירטמונוגירט תויצקנופ לש אשונה לכ  :הרעה

 .הזה קרפה לכ לע טעמכ גלדל ןתינ ןכלו ינשה ןולאשל

 ךירצ ,תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז תוללוכה תויעב – רושימב הירטמונוגירט ,ןורחאה ףיעסה תא

 תיווזל תויוהזה תאו תוידוסיה תויוהזה תא ריכהל ךירצ הז ףיעסב םיליגרתה תא תושעל ידכ  .תושעל

  .הלופכ

 

 

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

 תוירטמונוגירטה תואוושמהו תויוהזה .תירטמונוגירט האוושמ רותפל וא תירטמונוגירט תוהז

 .רושימב הירטמונוגירטב טושפ שומישלו א"ודחב תוטושפ תואוושמ ןורתפל קר תודעוימ
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 תויוז יתש שרפהו םוכס לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 427-428  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4. 

 

 הלופכ תיוז לש תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 429-430  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  8,  10. 

 

 תויוז שרפהו םוכסל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 431-432  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  6,  12. 

 

 הלופכ תיוזל תויוהזה לע תוססובמה תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 433  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

  a cosx   sinx =  הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

  הרוצהמ תואוושמ ,םידומילה תינכותב ןה sinx a osx = c  הרוצהמ תואוושמ קר : הרעה

asinx + bcosx = c  0  רשאכ c   ו b  a   םידומילה תינכותב אל ןה. 

 : 435-436  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  9,  15. 

 

 הרזחל םיליגרת – תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 436-437  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  6,  12,  14,  19,  23,  25. 

 

 תוירטמונוגירט תואוושמו תויוהז תוללוכה תויעב – רושימב הירטמונוגירט

   :תורעה

 תויוהזה תא )החכוה אלל הז בלשב( ריכהל ךירצ הז ףיעסבש רמוחה תא םידמולש ינפל  )א

 – דומעה עצמאב(  458  דומעב תועיפומש תויוהזה תאו )דומעה תיתחתב(  457  דומעב תועיפומש

 .)הלופכ תיווזלו תויווז םוכסל תויוהזה קר

 תא תושעל ךירצ ןכלו הירטמונוגירטב דומילה רמוח לכ לע םיססובמ הז ףיעסבש םיליגרתה )ב

 .438-443  'מעבש  1-23  םיליגרתל הנווכה  .םלוכ

 .םינוטרס שי  23  ,20  ,15  ,13  ,11  ,8  ,5  ,1  םיליגרתל

 

 

 

 

  

 

±

¹¹ ±
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 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

 

 םיברועמ םיליגרת – הירטמונוגירטו רושימה תסדנה
 .תועש  3-4  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 העדוה י"פע .הירטמונוגירטו רושימה תסדנה לש בוליש םהב שיש םיליגרת ללוכ הז ףיעס : הרעה

 ועיפוי אל הז גוסמ םיליגרת  17.10.2013  ךיראתב הקיטמתמה לע חוקיפה לש רתאב העיפוהש

  .הירטמונוגירטו הירטמואיג לע הרזחכ םתוא תושעל יאדכ תאז תורמל ,תורגבה ןחבמב

   .444-452  'מעבש  1-33  םיליגרתל הנווכה


