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 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

   'א קלח )דומיל תודיחי  5-4( הקיטמתמ
 םינולאש

 035806-ו  035804
  דומיל תודיחי 4 ידימלתל םינוטרס סקדניא

 )28 ׳מעמ לחה דומיל תודיחי 5 ידימלתל סקדניא(

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

 ל"חי  5-ו  4-ל םידומילה תינכות םוצמצ י"פע הבתכנ הכרדהה .תורעהו םיצלמומ םיליגרת

 שי הכרדהב .5/4/2012  ךיראתב המסרופש תינכותה י"פעו  1/8/2010  ךיראתב םסרופש

 יכ םתושעל ךרוצ ןיאש םידדוב םיליגרתל םגו םידומילה תינכותמ ואצוהש םיפיעסל תוסחייתה

 .תינכותב אל םה

 המוד הקולחה( .האבה הלבטב תפרוצמ דומילה יאשונמ דחא לכל הארוה תועשל הקולחה

 הירטמואיגל הרבגלאמ ורבעוה תועש רפסמ לבא הקיטמתמה לע חוקיפה י"ע הנתינש הקולחל

 .)תירבגלא הקינכטב שומישה ןטקוהש ךכ לע ךמתסהב תאזו

 

 :רפסה י"פע ל"חי  4-5  ידימלתל 'י התיכב הקיטמתמה יאשונל הארוהה תועש תלבט

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 הירטמואיג ,תירבגלא הקינכט( הרבגלא

 )תוילולימ תויעב ,תיטילנא
 

30-40 

 25-35 רושימה תסדנה
 35-40 בחרמבו רושימב הירטמונוגירט

 30-35 ילאיצנרפיד ןובשח
 120-150 כ"הס

 

 :רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח                                  

 

 הרבגלא

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

1 4-5 

2 5-7 

3 2-3 

4 4-5 

5 4-6 

6 6-7 

7      

8 5-7 

 30-40 כ"הס
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 רושימה תסדנה

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

9 2-3 
10 2-3 
11 2-3 
12 2-3 

13 6-8 

14 7-9 

15 4-6 

 25-35 כ"הס
 

 הירטמונוגירט

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

16 9-10 
17 5-6 
18 5-6 

 2 הרזח
 2 בחרמ

19 5-6 
20 6-7 

 1 הרזח
 35-40 כ"הס

 

 ילאיצנרפיד ןובשח

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

21 2-3 
22 4-5 
23 12-13 
24 11-12 

25  
26  
27 1-2 

 30-35 כ"הס
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 ןושאר קרפ

 םימרוגל קוריפ ,םישרושו תוקזח ,תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  4-5  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 תואוושמ לש תוכרעמו תואוושמ

 : 18-16  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  14,  17,  20,  24,  26,  27,  29,  32,  41,  44,  45,  47,  50,  53,  55,  56,  57. 

 .םייניבה תביטחב דמלנש רמוחה לע הרזח יליגרת השעמל םה הז ףיעסבש םיליגרתה    :הרעה

 .) 17-18  'מע( תיעוביר האוושמ םיללוכש םיליגרתב קר קפתסהל תולוכי תובוט תותיכ

 

 יעבט ךירעמ םע תוקזח

 : 20-21  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  10,  15,  18,  21,  24,  28,  35,  36,  38,  44,  47,  51,  55,  57.   

 .םייניבה תביטח לש דומילה רמוח לע הרזח םה הז ףיעסבש םיליגרתה    :הרעה

 

 ילילש ךירעמ םעו ספאל הוושה ךירעמ םע תוקזח

 : 22-24  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ו55  ,ה55  ,53  ,50  ,48  ,45  ,44  ,40  ,36  ,32  ,25  ,23  ,19  ,14  ,11  ,7  ,3

 אל םידימלתהו הרקמב .םייניבה תביטחל םידומילה תינכותב עיפומ הז ףיעסבש רמוחה    :הרעה

 .םיצלמומה תא קר אלו םיפסונ םיליגרת תושעל יוצר תילילש הקזח לע ודמל

 

 םישרוש

 : 27-29  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  10,  15,  18,  24,  27,  28,  30,  33,  37,  39,  43,  46,  47,  50,  54,  58,  63,  70,  75,  77,  80,  

85. 

 .25  'מעבש 'ד הרעהה תא דחוימב שיגדהלו  24   'מעבש תורדגהל בל םישל בושח   :הרעה

 

 םימרוגל קוריפ

 : 33-37   'מעמ םיצלמומ םיליגרת

9,  14,  18,  22,  30,  33,  35,  41,  49,  51,  54,  57,  62,  68,  75,  80,  84,  78,  89,  93,  96,  100,  

  ,)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 144  ,142  ,141  ,140  ,139  ,137  ,130  ,128  ,122  ,117  ,113  ,108  ,104

 .)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 159  ,153  ,148  ,)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 145

 תא ביצהל םידימלתה תא ליגרהל שי הנכמב עיפומ הנתשמה םהבש תואוושמ ןורתפב    :הרעה

 .רתוי וא םינכמהמ דחא תא םיספאמש "תונורתפ" לטבלו תירוקמה האוושמב "תונורתפה"
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 ינש קרפ

 תיטילנא הירטמואיג - הרבגלא
 .תועש  5-7  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 יפרגה ורואיתו רשיה תאוושמ

 : 43-45  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .40  ,39  ,38  ,37  ,34  ,32  ,62  ,25  ,22  ,13  ,11  ,8  ,7  ,ד5  ,4

 :תורעה

 .39  'מע תליחתב העיפומש הרעהל בל םישל בושח )א

 .םיריצל םיכנואמש םירשי לש םמויק תא שיגדהל בושח )ב

 

 םירשי ינש לשו םיריצה םע רשי לש ךותיח תודוקנ

 : 47  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  8,  10,  12. 

 לש ידדהה בצמה יבגל תומייקש תויורשפאה שולש תא שיגדהל ,הז ףיעסב רבכ ,בושח    :הרעה

 .תודכלתה ,)הלבקה( ךותיח ןיא ,ךותיח :םירשי ינש

 

 עטק לש עצמאה

 : 48-49  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9. 

 

 תודוקנ יתש ןיב קחרמה

 : 49-50  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  8. 

                  

 םירשי לש תודכלתהו הלבקה ,ךותיח

 : 52  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  13,  14,  15,  16,  71,  19. 

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

 .םידכלתמ

 

 וילעש הדוקנו ועופיש י"פע רשי תאוושמ

 : 54-55  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 וילעש תודוקנ יתש י"פע רשי תאוושמ

 : 56-57  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  8,  12,  14,  15,  16,  19. 
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 םירשי לש תובצינ

 : 58-60  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  7,  8,  10,  16,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  26,  29,  30. 

 .31-ו 30  םיליגרתל בל םישל בושח    :הרעה

 

 יפרגה הרואיתו הלוברפה תאוושמ

 : 66-68  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  16,  18,  20, 22, 23, 24, 25,  27,  28,  30,  31,  32,  36,  38,  39. 

 

 :הרעה

 תירבגלא הקינכטל םירושקש םיאשונה לכ לש לוגריתה הקיטמתמה לע חוקיפה תויחנה י"פע

 עיפות אל ךכל ףסונ .תורדסב וא א"ודחב שומישל רקיעב דעוימ השעמל אוהו דואמ ןטקוה

 םיליגרתה רפסמ ןכל ,תירבגלא הקינכטל הרושקש הלאש  806-ו  804  םינולאש לש םינחבמב

 ,ישילש םיקרפל הנווכה .דומילה תועש רפסמ םג ךכו דואמ ןטק אוה הלא םיאשונב םיצלמומה

 .201  'מעמ לחה םיעיפומש הרזחל םיליגרתל ןכו  רפסבש יעיבשו ישיש ,ישימח ,יעיבר

 

 

 ישילש קרפ

 םירטמרפ םע תוכרעמו תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םירטמרפ םע הנושאר הלעממ תואוושמ

 : 73-77  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  10,  16,  21,  25,  26,  29,  32,  43,  38,  40,  45,  50,  55,  58,  61,  64,  79,  80,  81. 

 .תינכתב אל אוה דחא רטמרפמ רתוי םע תואוושמ אשונה  :הרעה

 

 םירטמרפ םע הנושאר הלעממ תואוושמ יתש לש תכרעמ

 : 79-80  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  12,  15,  18,  22,  24,  27,  28. 

 .תינכתב אל אוה םירטמרפ ינש םע הנושאר הלעממ תואוושמ תכרעמ ןורתפ אשונה    :הרעה

 

 םירטמרפ םע היינש הלעממ תואוושמ

 : 82-84  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  11,  14,  18,  24,  27,  30,  33,  40,  42,  45. 

 

 םירטמרפ םע היינש הלעממ תואוושמ יתש לש תוכרעמ

 : 85  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  11. 

 .תינכותב אל אוה םירטמרפ ינש םע היינש הלעממ תואוושמ תכרעמ ןורתפ אשונה    :הרעה
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 יעיבר קרפ

 הנושאר הלעממ תוכרעמו תואוושמ תריקח - הרבגלא
 .תועש  4-5 :קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הנושאר הלעממ תואוושמ יתש לש תכרעמ תריקח

 : 100-105  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  10,  12,  15,  17,  12,  25,  82,  34,  36,  40,  45,  47,  51,  54,  72,  74,  77,  78,  79,  80. 

 :תורעה

 רפסמ לש תיפרגה תועמשמה" תרתוכה תחת םיעיפומש םיליגרתה תא תושעל בושח )א

 .תיטילנא הירטמואיגב עיפוהל םילוכי הלאכ םיליגרת ."תונורתפה

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 

 

 ישימח קרפ

 תודחוימ תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  4-6  :קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויעוביר וד תואוושמ

 : 108  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  12,  13,  16,  17,  19,  26,  27,  82,  29. 

 

 :תורעה

 .108  'מעב עיפומש םוכיסל בל םישל בושח )א

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 

 תוילאנויצר יא תואוושמ

 : 112-113  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  10,  12,  15,  16,  19,  23,  26,  29,  34,  37,  38. 

 :תורעה

 הבצה י"ע ולבקתהש "תונורתפ"ה תא קודבל שי עובירב האלעה לש הרקמ לכבש שיגדהל בושח )א

 .)הטמל  110  'מע( .תירוקמה האוושמב

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב
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 ישיש קרפ

 םינויוויש יא - הרבגלא
 .תועש  6-7  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הנושאר הלעממ םינויוויש יא

 : 121-125  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  11,  13,  14,  16,  20,  21,  26,  28,  30,  37,  40,  43,  45,  53,  56,  60,  73,  75,  78,  81,  

83. 

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא האר    :הרעה

 

 םייעוביר םינויוויש יא

 : 130-136  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  7,  8,  11,  12,  16,  17,  18,  19,  25,  26,   32,  43,  44,  74,  50,  53,  59,  71,  74,  75,  89,  

93,  96,  98,  99,  100,  103,  104,  111,  113,  114. 

 

 :תורעה

 .הטמל 128  'מעב עיפומש םוכיסל בל םישל בושח )א

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 םיליגרתב םיעיפומו םייעוביר םינויוויש יאל םירושקש םיאבה םיליגרתה תא תושעל םג יאדכ )ג

 :הרזחל

 

 : 202  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

10,  11,  14,  15,  16,  18,  19. 

 

 םירבש םע םינויוויש יא

 .תויצקנופ תריקחל רשקהב קר אוה הז אשונ דומיל    :הרעה

 : 142-146  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  7,  14,  15,  24,  25,  26,  27,  03,  13,  33,  35,  43,  45,  47,  48. 

 :תורעה

 לש יתימאה ףרגה אל אוה הלש םיספאה י"פע היצקנופ לש ףרגה טוטרשש שיגדהל בושח  )א

 .)הלעמל  139  'מע( .היצקנופה

 .)הטמל  139  'מע( .םירבש םע םידחוימ םינויוויש יאל םג בל םישל שי )ב

 .תויצקנופ תריקחל םירושקו יעיבשה קרפב םיעיפומש םיאבה םיליגרתה תא תושעל םג יאדכ )ג

 : 172  'מעמ םינויווישה יא יגוס לכ ןורתפ לע םיססובמה םיליגרת

1,  3,  5,  7,  10,  11,  18,  19. 
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 יעיבש קרפ

 תיעוביר האוושמ תריקח - הרבגלא
 

 תינכותב אל םה )הטיוו תואחסונו תיעוביר האוושמ תריקח( הז קרפ לש םיאשונה    :הרעה

 םיליגרתל הנכהכ  157  'מעבש  56-67  םיליגרתהמ קלח תושעל יאדכ תאז תורמל .םידומילה

  לש תינכתב תיטילנא הירטמואיגב עיפוהל םילוכיש תיעוביר האוושמ תריקחל םירושקה םיטושפ

 םילוכי ל"נה גוסהמ םיטושפ םיליגרת םא הקיטמתמה לע חוקיפה םע קודבל יאדכ( .ל"חי  5

  .)תורדסבו א"ודחב םג עיפוהל

 

 יעישת קרפ

 םישלושמ - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 :תורעה

 ןכלו םייניבה תביטחב דמלנש המ לע הרזח השעמל אוה רושימה תסדנהבש רמוחהמ לודג קלח )א

 .התיכה תמרב יולת ,רוציקב וילע רובעל ןתינ

 .םיליגרתה ינפל םיעיפומש םימוכיסל בל םישל יוצר )ב

 ירפסב עיפומ לגעמה אשונ .רושימה תסדנהב םיאשונה לש דומילה רדס לע רבסה שי  209  'מעב )ג

 .הז רפס לש ךשמהה

 

 םיעטק

 : 210  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 

 תויווז

 : 212  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 

 םיליבקמ םירשי

 : 214-215  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  7,  10. 

 

 שלושמ

 : 217  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3. 

 

 

 שלושמב תויווזה םוכס

 : 218-221  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  6,  8,  9,  11,  14,  15,  17. 
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 םיעלוצמבו עבורמב תויווזה םוכס

 : 222-223  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  7,  8. 

 

 םישלושמ תפיפח

 : 224-227  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  10,  12,  13,  14. 

 

 ןותלד ,םישלושמ תפיפח - םייקוש הווש שלושמ

 : 228-231  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  11,  13,  14. 

 

 )שלושמב םינויווש יא( שלושמב תויווזהו תועלצה תונוכת

 : 232-235  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  9,  11,  15,  16,  17,  18. 

 

 שלושמב תויווזה יצוחו םייעצמאה םיכנאה שגפמ ,יעיבר הפיפח טפשמ

 : 237-239  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 תיווז רשי שלושמ

 : 240-243  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  8,  9,  11,  14,  15,  17,  18. 
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 ירישע קרפ

 םיעבורמ - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 תיליבקמ

 : 245-247  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  5,  7,  9,  11,  13,  14. 

 

 

 

 עוביר ,ןיועמ ,ןבלמ

 : 248-252  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7,  8,  10,  11, 13,  14,  16,  17,  19,  20,  21. 

 

 זפרט

 : 253-255  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  5,  7. 

 

 שלושמב םיהבגהו םינוכיתה שגפמ ,םיעצמא עטק

 : 256-263  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  8,  10,  13,  15,  16,  18,  20,  21,  23,  25,  27,  28,  30,  31,  32,  34,  35. 

 

 

 רשע דחא קרפ

 סרוגתיפ טפשמו םיחטש - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 שלושמו םיעבורמ לש םיחטש

 : 265-269  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  5,  7,  9,  10,  11,  14,  16,  17,  20,  21,  23,  24,  27,  28,  30,  32. 

 

 סרוגתיפ טפשמ

 : 270-275  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .27  ,26  ,23  ,21  ,18  ,16  ,15  ,11  ,10  ,9  ,8  ,5  ,ד4  ,2  ,1
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 רשע םינש קרפ

 םיליגרת - סרוגתיפ טפשמו םיחטש ,םיעבורמ ,םישלושמ - רושימה תסדנה

 הרזחל
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הרזחל םיליגרת - םישלושמ

 : 276-281  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  8,  10,  15,  22,  23,  28,  30. 

 

 הרזחל םיליגרת - םיעבורמ

 : 282-287  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  9,  11,  15,  16,  22,  24,  29. 

 

 הרזחל םיליגרת - םידחוימ םיעטק

 : 287-291  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  8,  11,  15,  23. 

 

 הרזחל םיליגרת - סרוגתיפ טפשמו םיחטש

 : 291-294  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  10,  12. 

 

 

 רשע השולש קרפ

 שלושמב )תוינוציחו תוימינפ( תויווזה יצוח תונוכת ,היצרופורפ - רושימה תסדנה
 .תועש  6-8  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 :תורעה

 דע היהש ומכ הרזח אלו ידוסי רתוי דומיל םיללוכ רושימה תסדנהב םיקרפה הז קרפמ לחה )א

 .הכ

 םיצור תאז לכבש רפס יתב .הז רפס לש ךשמהה ירפסב םיעיפומ לגעמל םירושקש םיאשונה )ב

 הז רתאב םיעיפומש םיליגרתה ץבוק תרזעב תאז תושעל םילוכי םישלושמ ןוימד ינפל לגעמ דמלל

 ."רושימה תסדנה - לגעמ םע םיליגרת" :איה הלש תרתוכהש העדוהב

 .םידומילה תינכותב אל אוה שלושמל תינוציח תיוז הצוח תנוכת אשונה )ג

 

 ויתובחרהו סלת טפשמ

 : 304-308  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .17  ,15  ,12  ,10  ,9  ,8  ,5  ,ו4  ,ב4  ,ט3  ,ה3  ,ב3  ,ג2  ,ו1  ,ד1  ,ב1
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 סלת טפשמל ךופהה טפשמה

 : 310-312  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .6  ,5  ,ה3  ,א3  ,ב2  ,ג1  ,א1

 

 היצרופורפ - תונוש תויעב

 : 312-316  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  10,  21,  31,  14. 

 

 תינומרהו תינוציח ,תימינפ - עטק לש הקולח

 : 318-320  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .4  ,ג2  ,ב1

 .תינכותב אל םה תינומרה הקולחו תינוציח הקולח םיאשונה    :הרעה

 

 שלושמב תיווז הצוח לש הנוכתה

 : 322-325  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .11  ,10  ,9  ,8  ,ג5  ,א5  ,3  ,2  ,ו1  ,ד1  ,א1

 

 תיווז הצוח אוה זא םייקמ שלושמב עטק םאש הנוכתה

 : 326-327  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .5  ,3  ,ג1

 

 שלושמב )תינוציחו תימינפ( תויווזה יצוח תונוכת - תונוש תויעב

 : 331-333  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5. 

 .םידומילה תינכותב אל אוה  8  ליגרת    :הרעה

 

 שלושמב )תינוציחו תימינפ( תויווזה יצוח תונוכת ,היצרופורפ - הרזחל םיליגרת

 : 334-337  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  13. 

 .םידומילה תינכותב אל אוה  14  ליגרת    :הרעה
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 רשע העברא קרפ

 םישלושמ ןוימד - רושימה תסדנה
 .תועש  7-9  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימוד םישלושמ

 : 339-341  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ב5  ,ד4  ,3  ,א2  ,א1

 .338-339  'מעב תועיפומש 'ז-'א תורעה תא םידימלתה ינפב שיגדהל בושח    :הרעה

 

 ןושאר ןוימד טפשמ

 : 344-346  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  9,  11. 

 סלת טפשמל השעמל לוקש ןושאר ןוימד טפשמש םידימלתה ינפב שיגדהל בושח    :הרעה

 .ויתובחרהו

 

 ינש ןוימד טפשמ

 : 348-352  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  7,  10,  11,  12,  13,  16,  18,  19. 

 

 

 ישילש ןוימד טפשמ

 : 354-355  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6. 

 

 םינוש םיליגרת - ןוימדה יטפשמו הרדגהה

 : 355-358  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  6,  8,  9,  13,  15,  17. 

 

 םימוד םישלושמב םיפקיהו םידחוימ םיעטק

 : 360-362  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  7,  10. 

 

 םימוד םישלושמ יחטש

 : 363-365  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  10,  12. 

 

 םימוד םישלושמ - תונוש תויעב

 : 365-369  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  9,  11,  13,  14,  15. 
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 םישלושמ ןוימד - הרזחל םיליגרת

 : 370-373  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  11,  13,  14,  15. 

 

 

 רשע השימח קרפ

 םיעלוצמ ןוימד ,םיעבורמב םישלושמ ןוימד - רושימה תסדנה
 .תועש  4-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיעבורמב םישלושמ ןוימד

 : 375-379  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  8,  10,  13,  14,  18. 

 

 םיעבורמב םישלושמ ןוימד -תונוש תויעב

 : 379-382  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  7,  11. 

 

 

 

 םיעבורמב םישלושמ ןוימד -הרזחל םיליגרת

 : 382-385  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  01. 

 

 םיעלוצמ ןוימד

 : 387-388  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  7,  8,  9. 
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 רשע השיש קרפ

 תיווז רשי שלושמ - הירטמונוגירט
 .תועש  9-10  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 :תורעה

 )סוניסוקו סוניס ,סגנט( תוירטמונוגירטה תויצקנופה שולש לכ תא דמלל ןתינ תובוט תותיכב )א

 .תחא תבב

 .)392  'מע( הילע דומלל יאדכ םידומילה תינכותב אל סגנטוקה תייצקנופש תורמל )ב

 .הז רפס לש ךשמהה ירפסב םיעיפומ לגעמ םיללוכה הירטמונוגירטב םיליגרת )ג

 

 תיווז רשי שלושמ - סגנטה תייצקנופ

 : 393-395  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  12,  14,  15. 

 

 תיווז רשי שלושמ - סוניסה תייצקנופ

 : 397-398  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  12. 

 

 תיווז רשי שלושמ - סוניסוקה תייצקנופ

 : 400-401  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  12. 

 

 תויצקנופה לכ תרזעב תיווז רשי שלושמב םיבושיח

 : 402-404  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8,  01,  13,  15,  18,  19. 

 .402  'מעב תועיפומש תויוהזה תא הז בלשב רבכ שיגדהל בושח    :הרעה

 

 תיווז רשי שלושמ -םידחוימ םיעטק

 : 406-408  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  12. 

 

 תיווז רשי שלושמ תרזעב תונוש תויעב ןורתפ

 : 409-410  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8. 

 

 םייקוש הווש שלושמ

 : 412-414  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  10,  11. 

 

 

 תיווז רשי שלושמ - םימלענ םע תוטושפ תויעב
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 : 414-415  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5. 

 

 הלש הבוגהו עלצ י"פע שלושמ חטש

 : 416-418  'מעמ םיצמלומ םיליגרת

4,  6,  10,  12,  13. 

 

 ןהיניבש תיווזהו תועלצ יתש י"פע שלושמ חטש

 : 420-421  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  6,  8,  11,  13,  14. 

 .ההק תיווז לש סוניס לע םידמול םידימלתה הנושארל ןאכש בל םישל בושח    :הרעה

 

 תיווז רשי שלושמ - ןבלמ

 : 423-424  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9,  11. 

 

 תיווז רשי שלושמ - ןייועמ

 : 426-427  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9. 

 

 תיווז רשי שלושמ - ןותלד ,תיליבקמ ,עוביר

 : 429-430  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  9. 

 

 תיווז רשי שלושמ -זפרט

 : 433-435  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  12,  14. 

 

 

 

 םהיניבש תיווזו וינוסכלא י"פע עבורמ חטש

 : 436  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  7,  8. 

 

 
 הדח תיווז םע תוטושפ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 438  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  14. 

 תואוושמ ןורתפמ טושפ רתוי הברה אוה הדח תיווז םע תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ    :הרעה

 .הז בלשב רבכ הז ףיעס דמלל בושח ןכלו תיללכ הרוצב תוירטמונוגירט



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

 * תורותפ תוגציימ תואמגודו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

   

 

 )תיווז רשי שלושמ( םישלושמ - תויתוא םע תויעב

 : 440-444  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  8,  12,  14,  17,  20,  23,  42,  26. 

 .439  'מעבש הרעהל בל םישל בושח    :הרעה

 

 )תיוז רשי שלושמ( םיעבורמ - תויתוא םע תויעב

 : 446-448  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  10,  11,  13,  14. 

 

 )תיווז רשי שלושמ( םישלושמ - םיסחי םע תויעב

 : 450-453  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  10,  12,  14,  16,  81,  19. 

 

 )תיווז רשי שלושמ( םיעבורמ - םיסחי םע תויעב

 : 453-455  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  10. 

 

 )הירטמונוגירט( תונוש תויעב - תיווז רשי שלושמ

 : 455-461  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  7,  8,  9,  11,  13,  14,  15,  19,  20,  21,  23,  24,  27,  30,  13,  32,  33. 

 

 )הירטמונוגירט( הרזחל םיליגרת - תיווז רשי שלושמ

 : 462-465  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  12. 

 

 

 רשע העבש קרפ

 םיסוניסה טפשמ - הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיסוניס טפשמ  - םישלושמ

 : 475-482  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  12,  14,  15,  17,  20,  23,  25,  26,  28,  30,  33,  34,  35,  37,  40,  44,  45,  48,  49. 

 

 םיסוניסה טפשמ - םיעבורמ

 : 484-485  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  11. 
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 הרזחל םיליגרת - םיסוניסה טפשמ

 : 486-489  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  8,  9,  10,  12,  14. 

 

 

 רשע הנומש קרפ

 םיסוניסוקה טפשמ - הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיסוניסוקה טפשמ - םישלושמ

 : 494-501  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  9,  12,  15,  18,  21,  26,  28,  30,  32,  33,  34,  38,  41,  42,  43,  46,  49,  52,  53,  55,  56,  

58,  59. 

 

 םיסוניסוקה טפשמ - םיעבורמ

 : 503-509  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  9,  10,  15,  18,  19,  27,  29,  30,  31,  32,  34,  35,  36. 

 

 הרזחל םיליגרת - םיסוניסוקה טפשמ

 : 509-512  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  8,  9,  11,  13,  16,  18,  20. 

 

 

 הרזחל םיליגרת - רושימב הירטמונוגירט
 .תועש  2  :ףיעסה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 : 513-517  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  11. 
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 רשע העשת קרפ

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

 ינשה ןולאשל רבעוה  ל"חי  4-ל  ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב תוירטמונוגירט תויצקנופ אשונה :הרעה

 תוירטמונוגירטה תויצקנופה תא דומלל יוצר  .הזה קרפה לכ לע טעמכ גלדל םילוכי  ל"חי  4  ידימלת ןכלו

 .tan-ה  תייצקנופל רשי עופיש ןיב רשקה תא םג דומלל יאדכו תיווז רשי שלושמב קר תודחוימ תויווז לש

 

 

 רשיה עופישל סנגנטה תייצקנופ ןיב רשקה

 : 579-580  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 

 םירשע קרפ

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

 

 .םדוקה קרפה ינפל הרעה ואר ,הז קרפ לע גלדל םילוכי ל"חי  4  ידימלת  :הרעה

 

 

 דחאו םירשע קרפ

 םיפרגו תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 .םהילע גלדל ןתינ ןכלו םייניבה תביטחב םידמלנ הז קרפ לש םיפיעסהמ קלח    :הרעה

 

 םימוחת

 : 620-621  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  10,  12,  14,  18,  20,  22,  25,  28,  32,  34,  38,  39,  44. 

 .םייניבה תביטח תרגסמב םימוחת לע ודמל רבכ םידימלתהש חינהל שי    :הרעה
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 הלש ףרגהו היצקנופ

 : 625-628  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  8,  9,  12,  14,  16,  18,  20,  23,  25,  27,  28. 

 םידומילה ידכ ךות וריכה םידימלתהש חינהל שי הלש ףרגהו היצקנופ אשונה תא םג    :הרעה

 .םייניבה תביטחב

 

 רשיה - הנושאר הלעממ היצקנופ

 : 630-632  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  14. 

 .תיטילנאה הירטמואיגה לש קרפב םג עיפומ הז ףיעס לש רמוחה    :הרעה

 

 הלוברפה - היינש הלעממ היצקנופ

 : 633-634  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7,  9,  11. 

 .תיטילנאה הירטמואיגה לש קרפב םג עיפומ הז ףיעס לש רמוחה    :הרעה

 

 היצקנופ לש תוילילשו תויבויח

 : 638-640  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  15,  18,  19,  21,  22,  25,  28,  30. 

 

 היצקנופ לש הדיריו היילע

 : 642-643  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  9,  15,  17,  21,  23,  24. 

 

 תיגוז היצקנופו תיגוז יא היצקנופ

 : 646-647  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  15,  16,  17,  21,  22,  23,  26,  27,  28,  30,  31. 

 

 םונילופ תויצקנופ

 : 650-652  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .23  ,28  ,27  ,26  ,25  ,23  ,20  ,18  ,15  ,11  ,7  ,6  ,5  ,4  ,א3  ,1
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 םיינשו םירשע קרפ

 תרזגנה - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  5-4  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הדוקנב היצקנופ לש ףרג עופיש

 : 655-656  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  9,  12. 

 

 הקזח תייצקנופ לש תרזגנה

 : 660-661  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  12,  41,  16,  17. 

 

 עובק רפסמב תלפכומה היצקנופ לש תרזגנה

 : 662  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  9,  13,  16,  18. 

 

 םימונילופ - תויצקנופ שרפהו םוכס לש תרזגנה

 : 665-667  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  14,  17,  20,  22,  27,  28,  29,  31,  33,  35,  40,  42,  45,  46,  48,  51,  53,  55*,  

57*. 

 

 היינשה תרזגנה

 : 675-676  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  12,  14. 

 דומלל בושח ל"חי  4-ל תינכותב שרופמב םושר אל "היינש תרזגנ"  אשונהש תורמל    :הרעה

 .)675  'מעב הרעה האר( .הז אשונ

 

 

 השולשו םירשע קרפ

 םימונילופ - תרזגנה ישומיש - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  12-13  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימונילופ - היצקנופ לש ףרגל קישמ עופיש

 : 678-680  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  9,  12,  15,  17,  20,  22,  24. 

 .678-ו  677  'מעב תועיפומש םוכיסל תורעה תא שיגדהל בושח    :הרעה

 

 םימונילופ - היצקנופ לש ףרגל קישמ תאוושמ

 : 683-687  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  7,  9,  10,  15,  16,  19,  21,  24,  26,  28,  29,  30,  31,  32,  35,  38,  93. 
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 םימונילופ - תונוש תויעבו םירטמרפ םע קישמ

 : 689-694  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  11,  13,  51,  17,  18,  19,  20,  23,  24,  28,  31,  33,  34. 

 תא ןכלו ל"חי  4-ל תינכותב אל היצקנופה ףרג לע לש הדוקנמ קישמ תאוושמ אשונה    :הרעה

  :ל"חי  5  ידימלת קר תושעל םיכירצ םיאבה םיליגרתה

35,  36,  38,  41,  43*. 

 

 יעבט ךירעמ םע תבכרומ היצקנופ - קישמ תאוושמ

 תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ הז ףיעס לש אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה

 : 696  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  7,  8*. 

 

 םימונילופ - )תוימינפ( תוימוקמ ןוציק תודוקנ

 : 702-703  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  10,  14,  61,  18,  21,  24,  27,  29,  31,  34,  36,  39,  43,  45. 

 

 

 :תורעה

 היצקנופל שי תמייוסמ הדוקנב םא עובקל ןתינ ןתרזעבש םיכרדה שולש תא שיגדהל יוצר )א

 :ןוציקה גוס תאו ןוציק תדוקנ

 .)699  'מעב המגוד האר( היצקנופב הבצה י"ע )1(

 .)715  'מעב 'ב הרעה האר( היצקנופה לש תרזגנב הבצה י"ע )2(

 .)700  'מע האר( היצקנופה לש היינשה תרזגנה תרזעב )3(

 .700  'מעבש 'ג-ו 'ב תורעהל בל םישל ךירצ ל"נה  2  וא  1  םיכרדב םירזענ םא )ב

 

 םימונילופ - םירטמרפ םע ןוציק תודוקנ

 : 705-709  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  10,  13,  14,  17,  19,  21,  23,  25,  26,  29,  32,  35. 

 

 

 

 

 םימונילופ -  X-ה ריצל ליבקמ ןהב קישמהש לותיפ תודוקנ

 : 711-712  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  9,  10,  12. 

 התיכל ל"חי  5-ל תינכותב אל אוהו ל"חי  4-ל תינכותב לולכ אל "לותיפ תדוקנ" גשומה    :הרעה

 ףיעסב הנווכה ןיא ןכל .)א"י התיכמ לחה קר לותיפ תודוקנ לע דומלל םירומא ל"חי  5  ידימלת( .'י

 .ןוציק תודוקנ אל ןהו תספאתמ תרזגנה ןהבש תודוקנ אוצמל קר אלא לותיפ תודוקנ תאיצמל הז
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 יעבט ךירעמ םע תבכרומ היצקנופ - ןוציק תודוקנ

 תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ הז ףיעס לש אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה

 :713  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  7,  8*. 

 

 םימונילופ - הדיריו היילע

 : 717-721  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  11,  15,  16,  21,  26,  28,  31,  34,  37,  41,  44,  46,  51,  52,  54,  55,  58,  59. 

 :תורעה

 .715-ו  714  'מעבש 'ג-'א תורעהל בל םישל בושח .א

 .תיעוביר האוושמ תריקחב רזעיהל ךירצ  57-ו  56  םיליגרתב .ב

 

 םימונילופ - היצקנופ תריקח

 : 724-729  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  15,  21,  24,  29,  30,  31,  33,  35,  36,  38,  41,  42,  44,  74,  48,  50. 

 

 םימונילופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 737-740  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  11,  16,  19,  22,  25,  27,  30,  33,  35,  36,  37. 

 ףרגה י"פע היתונוכתו היצקנופה יוהיז

 : 742-743  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4. 

 

 שרופמ ירבגלא יוטיב אלל היצקנופ

 : 744-747  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  17,  18,  21. 

 

 תרזגנה ףרגל היצקנופה ףרג ןיב רשקה

 : 750-755  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  7,  9,  13,  16,  18,  20,  12,  22,  23. 

 .748  'מעבש הרעהל בל םישל בושח  :הרעה
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 העבראו םירשע קרפ

 םימונילופ - םומיסקמו םומינימ תויעב - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  11-12  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימונילופ - םירפסמ םע ןוציק תויעב

 : 760-763  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  8,  11,  14,  17,  20,  22,  23,  26,  27. 

 

 םימונילופ - רושימה תסדנהב - ןוציק תויעב

 : 764-769  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  11,  13,  14,  15,  18,  20,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29. 

 

 םימונילופ - תוילכלכ ןוציק תויעב

 : 771-772  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8. 

 

 

 םימונילופ - םיפרגו תויצקנופב ןוציק תויעב

 : 775-783  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  11,  12,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  22,  24,  26,  27,  29,  32,  35,  38,  39,  44.   
 

 

 השימחו םירשע קרפ

  )היצקנופה( תוילאנויצר תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח

 תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ הז קרפ לש אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה

 

  ילילשו םלש רפסמ  n  רשאכ    הקזחה תויצקנופ

 : 786  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  7,  8,  10. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ - תורזגנ

 : 790-792  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  9,  13,  16,  19,  21,  24,  27,  28,  30,  33,  36,  38,  40,  43. 
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 תוילאנויצר תויצקנופ - קישמ

 : 793-800  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  10,  11,  12,  13,  15,  17,  20,  23,  27,  30,  33,  35,  38,  40,  43,  45,  46,  49,  51,  52,  

53*,  54*,  56,  58,  60. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ - ןוציק תודוקנ

 : 803-804  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  9,  11,  12,  14,  16,  18. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ - הרדגהה םוחת

 : 805-806  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  9,  12,  15,  18,  21,  23,  26,  28,  29. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ - הדיריו היילע

 : 808-810  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  8,  10,  13,  15,  17,  18. 

 

 )תוטוטפמיסא תאיצמ אלל( תילאנויצר היצקנופ תריקח

 : 811-814  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  7,  8,  10,  13,  17,  18,  20. 

 

 x-ה  ריצל תוכנואמה תוטוטפמיסא

 : 820-825  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  12,  15,  17,  19,  21,  22,  23,  25,  26,  29,  32,  35,  38,  42,  44,  47,  49,  51,  54,  

55,  56,  57. 

 

 x-ה  ריצל תוליבקמה תוטוטפמיסא

 : 831-835  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  8,  10,  13,  15,  17,  18,  21,  24,  27,  29,  30,  31,  32,  33,  35,  38,  40,  42,  44,  47,  

48. 

 

 תוילאנויצר תויצקנופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 838-839  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  6,  7. 

 

 ףרגה י"פע היתונוכתו תילאנויצר היצקנופ יוהיז

 : 840-842  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 
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 תוילאנויצר תויצקנופ - םומיסקמו םומינימ תויעב

 : 845-853  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  8,  11,  12,  14,  16,  18,  20,  23,  25,  28,  29,  30,  32,  33,  35,  37,  40,  43,  45,  

46,  47,  48,  49. 

 

 

 השישו םירשע קרפ

 ) היצקנופה( םישרוש םע תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 

 תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ הז קרפ לש אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה

 

 םייעוביר םישרוש םע תויצקנופ

 :855  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - תורזגנ

 : 858-859  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  9,  12,  15,  17,  19,  22,  24,  27,  29,  32,  34,  36,  37,  39,  41. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - קישמ

 : 860-864  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  9,  12,  14,  16,  18,  20,  21,  24,  27. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - תוימינפ ןוציק תודוקנ

 : 866-868  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  12,  15,  17,  18,  20,  23,  25,  26,  28,  29,  32. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - הרדגהה םוחת

 : 869-870  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9,  11,  12,  14,  17,  19,  20,  21,  22,  24. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - הדיריו היילע

 : 871-872  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  7,  9,  12,  14,  16,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  24. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - תווצקב ללוכ ,ןוציק תודוקנ

 : 874  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  9,  12,  13. 

 

Y X=
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 םישרוש םע תויצקנופ תריקח

 : 876-878  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  11,  12,  13,  16,  18,  19,  21. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 881  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6. 

 

 םישרוש םע תויצקנופ - םומיסקמו םומינימ תויעב

 : 884-892  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  10,  13,  16,  18,  19,  21,  22,  23,  24,  26,  27,  29,  30,  31,  33,  34,  36,  37,  38,  

41,  43,  46,  47*,  48*. 

 

 

 העבשו םירשע קרפ

 המודק היצקנופ - ילרגטניא ןובשח
 .תועש  1-2  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םונילופ לש םילרגטניא

 : 897  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  12,  14,  18,  20,  24. 

 ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ יעבט ךירעמ םע תבכרומ היצקנופ לש לרגטניא אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל

 

 םישרוש םע תויצקנופו תוילאנויצר תויצקנופ לש םילרגטניא

 תא דמלל ףידע( .הז בלשב וילע גלדל ןתינ ןכלו ךשמהה ירפסב עיפומ הז ףיעס לש אשונה    :הרעה

 .)ךשמהה ירפסמ אשונה

 : 900-901  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  12,  14,  17,  20,  22,  24,  26,  30. 
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 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

   'א קלח )דומיל תודיחי  5-4( הקיטמתמ
 םינולאש

 035806-ו  035804
  דומיל תודיחי 5 ידימלתל םינוטרס סקדניא

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

 ל"חי  5-ו  4-ל םידומילה תינכות םוצמצ י"פע הבתכנ הכרדהה .תורעהו םיצלמומ םיליגרת

 שי הכרדהב .5/4/2012  ךיראתב המסרופש תינכותה י"פעו  1/8/2010  ךיראתב םסרופש

 יכ םתושעל ךרוצ ןיאש םידדוב םיליגרתל םגו םידומילה תינכותמ ואצוהש םיפיעסל תוסחייתה

 .תינכותב אל םה

 המוד הקולחה( .האבה הלבטב תפרוצמ דומילה יאשונמ דחא לכל הארוה תועשל הקולחה

 הירטמואיגל הרבגלאמ ורבעוה תועש רפסמ לבא הקיטמתמה לע חוקיפה י"ע הנתינש הקולחל

 .)תירבגלא הקינכטב שומישה ןטקוהש ךכ לע ךמתסהב תאזו

 

 :רפסה י"פע ל"חי  4-5  ידימלתל 'י התיכב הקיטמתמה יאשונל הארוהה תועש תלבט

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 הירטמואיג ,תירבגלא הקינכט( הרבגלא

 )תוילולימ תויעב ,תיטילנא
 

30-40 

 25-35 רושימה תסדנה
 35-40 בחרמבו רושימב הירטמונוגירט

 30-35 ילאיצנרפיד ןובשח
 120-150 כ"הס

 

 :רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח                                  

 

 הרבגלא

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

1 4-5 

2 5-7 

3 2-3 

4 4-5 

5 4-6 

6 6-7 

7      

8 5-7 

 30-40 כ"הס
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 רושימה תסדנה

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

9 2-3 
10 2-3 
11 2-3 
12 2-3 

13 6-8 

14 7-9 

15 4-6 

 25-35 כ"הס
 

 הירטמונוגירט

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

16 9-10 
17 5-6 
18 5-6 

 2 הרזח
 2 בחרמ

19 5-6 
20 6-7 

 1 הרזח
 35-40 כ"הס

 

 ילאיצנרפיד ןובשח

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

21 2-3 
22 4-5 
23 12-13 
24 11-12 

25  
26  
27 1-2 

 30-35 כ"הס
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 ןושאר קרפ

 םימרוגל קוריפ ,םישרושו תוקזח ,תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  4-5  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 תואוושמ לש תוכרעמו תואוושמ

 : 18-16  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  14,  17,  20,  24,  26,  27,  29,  32,  41,  44,  45,  47,  50,  53,  55,  56,  57. 

 .םייניבה תביטחב דמלנש רמוחה לע הרזח יליגרת השעמל םה הז ףיעסבש םיליגרתה    :הרעה

 .) 17-18  'מע( תיעוביר האוושמ םיללוכש םיליגרתב קר קפתסהל תולוכי תובוט תותיכ

 

 יעבט ךירעמ םע תוקזח

 : 20-21  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  10,  15,  18,  21,  24,  28,  35,  36,  38,  44,  47,  51,  55,  57.   

 .םייניבה תביטח לש דומילה רמוח לע הרזח םה הז ףיעסבש םיליגרתה    :הרעה

 

 ילילש ךירעמ םעו ספאל הוושה ךירעמ םע תוקזח

 : 22-24  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ו55  ,ה55  ,53  ,50  ,48  ,45  ,44  ,40  ,36  ,32  ,25  ,23  ,19  ,14  ,11  ,7  ,3

 אל םידימלתהו הרקמב .םייניבה תביטחל םידומילה תינכותב עיפומ הז ףיעסבש רמוחה    :הרעה

 .םיצלמומה תא קר אלו םיפסונ םיליגרת תושעל יוצר תילילש הקזח לע ודמל

 

 םישרוש

 : 27-29  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  10,  15,  18,  24,  27,  28,  30,  33,  37,  39,  43,  46,  47,  50,  54,  58,  63,  70,  75,  77,  80,  

85. 

 .25  'מעבש 'ד הרעהה תא דחוימב שיגדהלו  24   'מעבש תורדגהל בל םישל בושח   :הרעה

 

 םימרוגל קוריפ

 : 33-37   'מעמ םיצלמומ םיליגרת

9,  14,  18,  22,  30,  33,  35,  41,  49,  51,  54,  57,  62,  68,  75,  80,  84,  87,  89,  93,  96,  100,  

  ,)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 144  ,142  ,141  ,140  ,139  ,137  ,130  ,128  ,122  ,117  ,113  ,108  ,104

 .)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 159  ,153  ,148  ,)הנכמ ספאמ "ןורתפ"( 145

 תא ביצהל םידימלתה תא ליגרהל שי הנכמב עיפומ הנתשמה םהבש תואוושמ ןורתפב    :הרעה

 .רתוי וא םינכמהמ דחא תא םיספאמש "תונורתפ" לטבלו תירוקמה האוושמב "תונורתפה"
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 ינש קרפ

 תיטילנא הירטמואיג - הרבגלא
 .תועש  5-7  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 יפרגה ורואיתו רשיה תאוושמ

 : 43-45  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .40  ,39  ,38  ,37  ,34  ,32  ,26  ,25  ,22  ,13  ,11  ,8  ,7  ,ד5  ,4

 :תורעה

 .39  'מע תליחתב העיפומש הרעהל בל םישל בושח )א

 .םיריצל םיכנואמש םירשי לש םמויק תא שיגדהל בושח )ב

 

 םירשי ינש לשו םיריצה םע רשי לש ךותיח תודוקנ

 : 47  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  8,  10,  12. 

 לש ידדהה בצמה יבגל תומייקש תויורשפאה שולש תא שיגדהל ,הז ףיעסב רבכ ,בושח    :הרעה

 .תודכלתה ,)הלבקה( ךותיח ןיא ,ךותיח :םירשי ינש

 

 עטק לש עצמאה

 : 48-49  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  9. 

 

 תודוקנ יתש ןיב קחרמה

 : 49-50  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  8,  9*. 

                  

 םירשי לש תודכלתהו הלבקה ,ךותיח

 : 52  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  13,  14,  15,  61,  17,  19. 

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

 .םידכלתמ

 

 וילעש הדוקנו ועופיש י"פע רשי תאוושמ

 : 54-55  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 וילעש תודוקנ יתש י"פע רשי תאוושמ

 : 56-57  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  8,  12,  14,  15,  16,  19. 
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 םירשי לש תובצינ

 : 58-60  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  7,  8,  10,  16,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  26,  29,  30. 

 .31-ו 30  םיליגרתל בל םישל בושח    :הרעה

 

 ינונקה לגעמה

 :61-62  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6,  8,  11,  14,  51. 

 יפרגה הרואיתו הלוברפה תאוושמ

 : 66-68  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  16,  18,  20,  22, 23, 24,  25,  27,  28,  30,  31,  32,  36,  38,  39. 

 

 :הרעה

 תירבגלא הקינכטל םירושקש םיאשונה לכ לש לוגריתה הקיטמתמה לע חוקיפה תויחנה י"פע

 עיפות אל ךכל ףסונ .תורדסב וא א"ודחב שומישל רקיעב דעוימ השעמל אוהו דואמ ןטקוה

 םיליגרתה רפסמ ןכל ,תירבגלא הקינכטל הרושקש הלאש  806-ו  804  םינולאש לש םינחבמב

 ,ישילש םיקרפל הנווכה .דומילה תועש רפסמ םג ךכו דואמ ןטק אוה הלא םיאשונב םיצלמומה

 .201  'מעמ לחה םיעיפומש הרזחל םיליגרתל ןכו  רפסבש יעיבשו ישיש ,ישימח ,יעיבר

 

 

 ישילש קרפ

 םירטמרפ םע תוכרעמו תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םירטמרפ םע הנושאר הלעממ תואוושמ

 : 73-77  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  10,  16,  21,  25,  26,  29,  32,  43,  38,  40,  45,  50,  55,  58,  61,  64,  97,  80,  81. 

 .תינכתב אל אוה דחא רטמרפמ רתוי םע תואוושמ אשונה  :הרעה

 

 םירטמרפ םע הנושאר הלעממ תואוושמ יתש לש תכרעמ

 : 79-80  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  12,  15,  18,  22,  42,  28. 

 .תינכתב אל אוה םירטמרפ ינש םע הנושאר הלעממ תואוושמ תכרעמ ןורתפ אשונה    :הרעה

 

 םירטמרפ םע היינש הלעממ תואוושמ

 : 82-84  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  11,  14,  18,  24,  27,  30,  33,  40,  42,  45,  48,  51. 
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 םירטמרפ םע היינש הלעממ תואוושמ יתש לש תוכרעמ

 : 85  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  11. 

 .תינכותב אל אוה םירטמרפ ינש םע היינש הלעממ תואוושמ תכרעמ ןורתפ אשונה    :הרעה

 

  

 יעיבר קרפ

 הנושאר הלעממ תוכרעמו תואוושמ תריקח - הרבגלא
 .תועש  4-5 :קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 הנושאר הלעממ תואוושמ יתש לש תכרעמ תריקח

 : 100-105  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  10,  12,  15,  17,  21,  25,  28,  34,  36,  40,  45,  47,  51,  54,  72,  74,  77,  78,  79,  80. 

 :תורעה

 רפסמ לש תיפרגה תועמשמה" תרתוכה תחת םיעיפומש םיליגרתה תא תושעל בושח )א

 .תיטילנא הירטמואיגב עיפוהל םילוכי הלאכ םיליגרת ."תונורתפה

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 

 

 ישימח קרפ

 תודחוימ תואוושמ - הרבגלא
 .תועש  4-6  :קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תויעוביר וד תואוושמ

 : 108  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  12,  13,  16,  17,  19,  26,  27,  82,  29. 

 

 :תורעה

 .108  'מעב עיפומש םוכיסל בל םישל בושח )א

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 

 תוילאנויצר יא תואוושמ

 : 112-113  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  9,  10,  12,  15,  16,  19,  23,  26,  29,  34,  37,  38. 

 :תורעה

 הבצה י"ע ולבקתהש "תונורתפ"ה תא קודבל שי עובירב האלעה לש הרקמ לכבש שיגדהל בושח )א

 .)הטמל  110  'מע( .תירוקמה האוושמב

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב
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 ישיש קרפ

 םינויוויש יא - הרבגלא
 .תועש  6-7  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הנושאר הלעממ םינויוויש יא

 : 121-125  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  11,  13,  14,  16,  20,  21,  26,  28,  30,  73,  40,  43,  45,  53,  56,  60,  73,  75,  78,  81,  

83. 

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא האר    :הרעה

 

 םייעוביר םינויוויש יא

 : 130-136  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  7,  8,  11,  12,  16,  17,  18,  19,  25,  26,   32,  43,  44,  47,  50,  53,  59,  71,  74,  75,  89,  

93,  96,  98,  99,  100,  103,  104,  111,  113,  114. 

 

 :תורעה

 .הטמל 128  'מעב עיפומש םוכיסל בל םישל בושח )א

 .הז ץבוקב ישילשה קרפה ינפל העיפומש הרעהה תא םג האר )ב

 םיליגרתב םיעיפומו םייעוביר םינויוויש יאל םירושקש םיאבה םיליגרתה תא תושעל םג יאדכ )ג

 :הרזחל

 

 : 202  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

10,  11,  14,  15,  16,  18,  19. 

 

 םירבש םע םינויוויש יא

 .תויצקנופ תריקחל רשקהב קר אוה הז אשונ דומיל    :הרעה

 : 142-146  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  7,  14,  51,  24,  25,  26,  27,  30,  31,  33,  35,  43,  45,  47,  48. 

 :תורעה 

 לש יתימאה ףרגה אל אוה הלש םיספאה י"פע היצקנופ לש ףרגה טוטרשש שיגדהל בושח  )א

 .)הלעמל  139  'מע( .היצקנופה

 .)הטמל  139  'מע( .םירבש םע םידחוימ םינויוויש יאל םג בל םישל שי )ב

 .תויצקנופ תריקחל םירושקו יעיבשה קרפב םיעיפומש םיאבה םיליגרתה תא תושעל םג יאדכ )ג

 : 172  'מעמ םינויווישה יא יגוס לכ ןורתפ לע םיססובמה םיליגרת

1,  3,  5,  7,  10,  11,  18,  19. 
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 יעיבש קרפ

 תיעוביר האוושמ תריקח - הרבגלא
 

 תינכותב אל םה )הטיוו תואחסונו תיעוביר האוושמ תריקח( הז קרפ לש םיאשונה    :הרעה

 םיליגרתל הנכהכ  157  'מעבש  56-67  םיליגרתהמ קלח תושעל יאדכ תאז תורמל .םידומילה

  לש תינכתב תיטילנא הירטמואיגב עיפוהל םילוכיש תיעוביר האוושמ תריקחל םירושקה םיטושפ

 םילוכי ל"נה גוסהמ םיטושפ םיליגרת םא הקיטמתמה לע חוקיפה םע קודבל יאדכ( .ל"חי  5

  .)תורדסבו א"ודחב םג עיפוהל

 

 

 יעישת קרפ

 םישלושמ - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 :תורעה

 ןכלו םייניבה תביטחב דמלנש המ לע הרזח השעמל אוה רושימה תסדנהבש רמוחהמ לודג קלח )א

 .התיכה תמרב יולת ,רוציקב וילע רובעל ןתינ

 .םיליגרתה ינפל םיעיפומש םימוכיסל בל םישל יוצר )ב

 ירפסב עיפומ לגעמה אשונ .רושימה תסדנהב םיאשונה לש דומילה רדס לע רבסה שי  209  'מעב )ג

 .הז רפס לש ךשמהה

 

 םיעטק

 : 210  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 

 תויווז

 : 212  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 

 םיליבקמ םירשי

 : 214-215  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  7,  01. 

 

 שלושמ

 : 217  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3. 
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 שלושמב תויווזה םוכס

 : 218-221  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  6,  8,  9,  11,  14,  15,  17. 

 

 םיעלוצמבו עבורמב תויווזה םוכס

 : 222-223  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  7,  8. 

 

 םישלושמ תפיפח

 : 224-227  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  10,  12,  13,  14. 

 

 ןותלד ,םישלושמ תפיפח - םייקוש הווש שלושמ

 : 228-231  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  11,  13. 

 

 )שלושמב םינויווש יא( שלושמב תויווזהו תועלצה תונוכת

 : 232-235  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  9,  11,  51,  16,  17,  18. 

 

 שלושמב תויווזה יצוחו םייעצמאה םיכנאה שגפמ ,יעיבר הפיפח טפשמ

 : 237-239  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 תיווז רשי שלושמ

 : 240-243  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  8,  9,  11,  14,  15,  17,  18. 

 

 

 ירישע קרפ

 םיעבורמ - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 תיליבקמ

 : 245-247  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  5,  7,  9,  11,  13,  14. 
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 עוביר ,ןיועמ ,ןבלמ

 : 248-252  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7,  8,  10,  11, 13,  14,  16,  17,  19,  20,  21. 

 

 זפרט

 : 253-255  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  5,  7. 

 

 שלושמב םיהבגהו םינוכיתה שגפמ ,םיעצמא עטק

 : 256-263  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  8,  10,  13,  15,  16,  18,  20,  21,  23,  25,  27,  28,  30,  31,  32,  34,  35. 

 

 

 רשע דחא קרפ

 סרוגתיפ טפשמו םיחטש - רושימה תסדנה
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 שלושמו םיעבורמ לש םיחטש

 : 265-269  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  5,  7,  9,  10,  11,  14,  16,  17,  20,  21,  23,  24,  72,  28,  30,  32. 

 

 סרוגתיפ טפשמ

 : 270-275  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .26  ,23  ,21  ,18  ,16  ,15  ,11  ,10  ,9  ,8  ,5  ,ד4  ,2  ,1

 

 

 רשע םינש קרפ

 םיליגרת - סרוגתיפ טפשמו םיחטש ,םיעבורמ ,םישלושמ - רושימה תסדנה

 הרזחל
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הרזחל םיליגרת - םישלושמ

 : 276-281  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5*, 7*,  8,  10,  13*,  15,  18*,  22,  23,  25*,  28,  30,  32*. 

 

 הרזחל םיליגרת - םיעבורמ

 : 282-287  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6*,  9,  11,  12*,  15,  16,  20*,  22,  24,  26*,  29. 
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 הרזחל םיליגרת - םידחוימ םיעטק

 : 287-291  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  7*,  8,  11,  12*,  15,  18*,  20*,  23. 

 

 הרזחל םיליגרת - סרוגתיפ טפשמו םיחטש

 : 291-294  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  8*,  10,  12,  15*. 

 

 רשע השולש קרפ

 שלושמב )תוינוציחו תוימינפ( תויווזה יצוח תונוכת ,היצרופורפ - רושימה תסדנה
 .תועש  6-8  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 :תורעה

 דע היהש ומכ הרזח אלו ידוסי רתוי דומיל םיללוכ רושימה תסדנהב םיקרפה הז קרפמ לחה )א

 .הכ

 םיצור תאז לכבש רפס יתב .הז רפס לש ךשמהה ירפסב םיעיפומ לגעמל םירושקש םיאשונה )ב

 הז רתאב םיעיפומש םיליגרתה ץבוק תרזעב תאז תושעל םילוכי םישלושמ ןוימד ינפל לגעמ דמלל

 ."רושימה תסדנה - לגעמ םע םיליגרת" :איה הלש תרתוכהש העדוהב

 .םידומילה תינכותב אל אוה שלושמל תינוציח תיוז הצוח תנוכת אשונה )ג

 

 ויתובחרהו סלת טפשמ

 : 304-308  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .*21  ,*20  ,17  ,15  ,12  ,10  ,9  ,8  ,5  ,ו4  ,ב4  ,ט3  ,ה3  ,ב3  ,ג2  ,ו1  ,ד1  ,ב1

 

 סלת טפשמל ךופהה טפשמה

 : 310-312  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .*8  ,6  ,5  ,ה3  ,א3  ,ב2  ,ג1  ,א1

 

 היצרופורפ - תונוש תויעב

 : 312-316  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  10,  12,  13,  14,  17*,  18*. 

 

 שלושמב תיווז הצוח לש הנוכתה

 : 322-325  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .*19  ,*18  ,11  ,10  ,9  ,8  ,ג5  ,א5  ,3  ,2  ,ו1  ,ד1  ,א1

 

 תיווז הצוח אוה זא םייקמ שלושמב עטק םאש הנוכתה

 : 326-327  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .5  ,3  ,ג1
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 ךופהה טפשמהו שלושמל תינוציח תיווז הצוח לש הנוכתה

 .םידומילה תינכותב אל אשונה    :הרעה

 

 שלושמב )תינוציחו תימינפ( תויווזה יצוח תונוכת - תונוש תויעב

 : 331-333  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,   12*,  13*. 

 .םידומילה תינכותב אל אוה  8  ליגרת    :הרעה

 

 שלושמב )תינוציחו תימינפ( תויווזה יצוח תונוכת ,היצרופורפ - הרזחל םיליגרת

 : 334-337  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  13,  15*,  19*. 

 .םידומילה תינכותב אל אוה  14  ליגרת    :הרעה

 

 

 רשע העברא קרפ

 םישלושמ ןוימד - רושימה תסדנה
 .תועש  7-9  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימוד םישלושמ

 : 339-341  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ב5  ,ד4  ,3  ,א2  ,א1

 .338-339  'מעב תועיפומש 'ז-'א תורעה תא םידימלתה ינפב שיגדהל בושח    :הרעה

 

 ןושאר ןוימד טפשמ

 : 344-346  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  9,  11. 

 סלת טפשמל השעמל לוקש ןושאר ןוימד טפשמש םידימלתה ינפב שיגדהל בושח    :הרעה

 .ויתובחרהו

 

 ינש ןוימד טפשמ

 : 348-352  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  7,  10,  11,  12,  13,  16,  18,  19,  22*, 23*. 

 

 ישילש ןוימד טפשמ

 : 354-355  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  6. 

 

 

 



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

 * תורותפ תוגציימ תואמגודו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

   

 םינוש םיליגרת - ןוימדה יטפשמו הרדגהה

 : 355-358  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  5,  6,  8,  9,  13,  15,  17. 

 

 םימוד םישלושמב םיפקיהו םידחוימ םיעטק

 : 360-362  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  7,  10. 

 

 םימוד םישלושמ יחטש

 : 363-365  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  10,  12. 

 

 םימוד םישלושמ - תונוש תויעב

 : 365-369  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  9,  11,  13,  14,  15,  19*,  20*,  21*. 

 

 םישלושמ ןוימד - הרזחל םיליגרת

 : 370-373  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  11,  13,  14,  15,  17*. 

 

 רשע השימח קרפ

 םיעלוצמ ןוימד ,םיעבורמב םישלושמ ןוימד - רושימה תסדנה
 .תועש  4-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיעבורמב םישלושמ ןוימד

 : 375-379  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  8,  10,  31,  14,  18,  21,  22*. 

 

 םיעבורמב םישלושמ ןוימד -תונוש תויעב

 : 379-382  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  5,  6,  7,  11,  13*,  14*,  15*. 

 
 םיעבורמב םישלושמ ןוימד -הרזחל םיליגרת

 : 382-385  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  10,  14*,  15*. 

 

 םיעלוצמ ןוימד

 : 387-388  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  6,  7,  8,  9. 
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 רשע השיש קרפ

 תיווז רשי שלושמ - הירטמונוגירט
 .תועש  9-10  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 :תורעה

 )סוניסוקו סוניס ,סגנט( תוירטמונוגירטה תויצקנופה שולש לכ תא דמלל ןתינ תובוט תותיכב )א

 .תחא תבב

 .)392  'מע( הילע דומלל יאדכ םידומילה תינכותב אל סגנטוקה תייצקנופש תורמל )ב

 .הז רפס לש ךשמהה ירפסב םיעיפומ לגעמ םיללוכה הירטמונוגירטב םיליגרת )ג

 

 תיווז רשי שלושמ - סגנטה תייצקנופ

 : 393-395  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  12,  14,  15. 

 

 תיווז רשי שלושמ - סוניסה תייצקנופ

 : 397-398  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  12. 

 

 תיווז רשי שלושמ - סוניסוקה תייצקנופ

 : 400-401  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  11,  12. 

 

 תויצקנופה לכ תרזעב תיווז רשי שלושמב םיבושיח

 : 402-404  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8,  10,  13,  15,  18,  19. 

 .402  'מעב תועיפומש תויוהזה תא הז בלשב רבכ שיגדהל בושח    :הרעה

 

 תיווז רשי שלושמ -םידחוימ םיעטק

 : 406-408  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  12. 

 

 תיווז רשי שלושמ תרזעב תונוש תויעב ןורתפ

 : 409-410  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8. 

 

 םייקוש הווש שלושמ

 : 412-414  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  10,  11. 

 



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

 * תורותפ תוגציימ תואמגודו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

   

 תיווז רשי שלושמ - םימלענ םע תוטושפ תויעב

 : 414-415  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5. 

 

 הלש הבוגהו עלצ י"פע שלושמ חטש

 : 416-418  'מעמ םיצמלומ םיליגרת

4,  6,  10,  12,  13. 

 

 ןהיניבש תיווזהו תועלצ יתש י"פע שלושמ חטש

 : 420-421  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  6,  8,  11,  13,  14. 

 .ההק תיווז לש סוניס לע םידמול םידימלתה הנושארל ןאכש בל םישל בושח    :הרעה

 

 תיווז רשי שלושמ - ןבלמ

 : 423-424  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9, 10,  11. 

 

 תיווז רשי שלושמ - ןייועמ

 : 426-427  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  9. 

 

 תיווז רשי שלושמ - ןותלד ,תיליבקמ ,עוביר

 : 429-430  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  9. 

 

 תיווז רשי שלושמ -זפרט

 : 433-435  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  12,  14. 

 

 םהיניבש תיווזו וינוסכלא י"פע עבורמ חטש

 : 436  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  7,  8. 

 

 
 הדח תיווז םע תוטושפ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 438  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  8,  9,  10,  12,  14. 

 תואוושמ ןורתפמ טושפ רתוי הברה אוה הדח תיווז םע תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ    :הרעה

 .הז בלשב רבכ הז ףיעס דמלל בושח ןכלו תיללכ הרוצב תוירטמונוגירט
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 )תיווז רשי שלושמ( םישלושמ - תויתוא םע תויעב

 : 440-444  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  8,  12,  14,  17,  20,  23,  24,  26. 

 .439  'מעבש הרעהל בל םישל בושח    :הרעה

 

 )תיוז רשי שלושמ( םיעבורמ - תויתוא םע תויעב

 : 446-448  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  10,  11,  13,  14. 

 

 )תיווז רשי שלושמ( םישלושמ - םיסחי םע תויעב

 : 450-453  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  10,  12,  14,  16,  18,  19. 

 

 )תיווז רשי שלושמ( םיעבורמ - םיסחי םע תויעב

 : 453-455  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  10. 

 

 )הירטמונוגירט( תונוש תויעב - תיווז רשי שלושמ

 : 455-461  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  6,  7,  8,  9,  11,  13,  14,  15,  19,  20,  21,  23,  24,  27,  30,  31,  32,  33. 

 

 )הירטמונוגירט( הרזחל םיליגרת - תיווז רשי שלושמ

 : 462-465  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  12,  13*,  16*,  17*,  18*,  19*,  20*,  21*,  22*. 
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 רשע העבש קרפ

 םיסוניסה טפשמ - הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיסוניס טפשמ  - םישלושמ

 : 475-482  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  12,  14,  15,  17,  02,  23,  25,  26,  28,  30,  33,  34,  35,  37,  40,  44,  45,  48,  49. 

 

 

 םיסוניסה טפשמ - םיעבורמ

 : 484-485  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  11. 

 

 הרזחל םיליגרת - םיסוניסה טפשמ

 : 486-489  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  8,  9,  10,  12,  14,  16*,  17*,  18*,  19*. 

 

 

 רשע הנומש קרפ

 םיסוניסוקה טפשמ - הירטמונוגירט
 .תועש  5-6  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םיסוניסוקה טפשמ - םישלושמ

 : 494-501  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  9,  12,  15,  18,  21,  26,  28,  30,  32,  33,  34,  38,  41,  42,  43,  46,  49,  52,  53,  55,  56,  

58,  59. 

 

 םיסוניסוקה טפשמ - םיעבורמ

 : 503-509  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  9,  10,  15,  18,  19,  24*,  25*,  27,  29,  30,  31,  32,  33*,  34,  35,  36,  37*,  38*. 

 

 הרזחל םיליגרת - םיסוניסוקה טפשמ

 : 509-512  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  8,  9,  11,  13,  16,  18,  20,  21*,  22*. 
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 הרזחל םיליגרת - רושימב הירטמונוגירט
 .תועש  2  :ףיעסה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 : 513-517  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  11,  12*,  13*,  14*,  15*,  16*,  17*,  18*,  19*,  20*,  21*,  22*. 

 

 

 

 רשע העשת קרפ

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

 

 ינשה ןולאשל רבעוה  ל"חי  4-ל  ילרגטניאו ילאיצנרפיד ןובשחב תוירטמונוגירט תויצקנופ אשונה :הרעה

 תוירטמונוגירטה תויצקנופה תא דומלל יוצר  .הזה קרפה לכ לע טעמכ גלדל םילוכי  ל"חי  4  ידימלת ןכלו

 .tan-ה  תייצקנופל רשי עופיש ןיב רשקה תא םג דומלל יאדכו תיווז רשי שלושמב קר תודחוימ תויווז לש

 

 לגעמ לש חטשהו ףקיהה

 : 527-528  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 

 

 הרזג חטשו תשק ךרוא

 : 529-530  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .ב6  ,ד5  ,ג4  ,א3  ,ג2  ,א1

 

 ירטמונוגירטה הדיחיה לגעמ

 : 532-533  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  8,  9,  11,  16,  22,  23,  92,  32,  36,  38,  39,  43. 

 

 :תורעה

 רבסומש יפכ ןאכ העיפומש תיוז לש הרדגהה ןיבל הליגרה תיוזה ןיב לדבהה תא שיגדהל בושח )א

 .531  'מעבש הרעהב

 .532  '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

 : 536  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 .536  'מעבש הרעהב בותכש יפכ ךשמהב עיפומ םינאידרב שומישהש שיגדהל יאדכ    :הרעה
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 םינאידר - הרזג חטשו תשק ךרוא

 : 537-538  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  12,  15,  16*,  17*,  81*. 

 

 תוירטמונוגירטה תויצקנופה לש תורדגה תבחרה

 : 542-544  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  7,  8,  21,  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

 : 553-555  '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

 : 564-570  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  7,  11,  13,  15,  17,  19*, 23*,  25,  26,  28,  31*,  32*. 

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

 .רועישה תארקל ותוא אורקל

 

 תודחוימ תויווז לש תוירטמונוגירטה תויצקנופה

 : 577-578  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  7,  11,  13,  16,  18,  91,  21,  23,  24,  25. 

 

 רשיה עופישל סנגנטה תייצקנופ ןיב רשקה

 : 579-580  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

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

 

 .םדוקה קרפה ינפל הרעה ואר ,הז קרפ לע גלדל םילוכי ל"חי  4  ידימלת  :הרעה

 

 תוידוסיה תוירטמונוגירטה תויוהזה

 : 585-590  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  7,  8,  14,  17,  20,  22,  25*, 26*,  28,  30,  33,  36,  40,  42,  48,  51,  53*,  55*,  59*,  

67*,  69*,  72*,  73*,  78*,  79*. 

 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 = xsin    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 593  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 

 :תורעה

 .םיליגרתה ינפל  593  '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

 : 596  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

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

 .םיליגרתה ינפל  595  'מעבש םידחוימה תונורתפה לש הלבטל בל םישל יאדכ    :הרעה

 

  a =sinbx ,    a =cosbx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 599  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  5,  7,  9,  11,  21,  13,  18,  19,  23,  25,  29,  23,  34,  38,  40. 

 

 a = tgx,    a = tgbx    הרוצהמ תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 602  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  6,  9,  41,  18,  21. 
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 תונוש תוירטמונוגירט תואוושמ

 : 605-607  '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

 : 611  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  10,  11,  12,  15,  19,  22,  25,  29,  33*,  36*,  38*. 

 

 ןותנ םוחתב תוירטמונוגירט תואוושמ ןורתפ

 : 612-613  '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

 

 : 615-617  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

5,  8,  12,  15,  17,  20,  25,  28,  29,  34,  36,  39*,  40*,  41*,  42*,  45*. 

 

 

 דחאו םירשע קרפ

 םיפרגו תויצקנופ - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  2-3  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 .םהילע גלדל ןתינ ןכלו םייניבה תביטחב םידמלנ הז קרפ לש םיפיעסהמ קלח    :הרעה

 

 םימוחת

 : 620-621  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  10,  12,  14,  18,  20,  22,  25,  28,  32,  34,  38,  39,  44. 

 .םייניבה תביטח תרגסמב םימוחת לע ודמל רבכ םידימלתהש חינהל שי    :הרעה

 

 הלש ףרגהו היצקנופ

 : 625-628  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  8,  9,  12,  41,  61,  18,  20,  23,  25,  27,  28. 

 םידומילה ידכ ךות וריכה םידימלתהש חינהל שי הלש ףרגהו היצקנופ אשונה תא םג    :הרעה

 .םייניבה תביטחב
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 רשיה - הנושאר הלעממ היצקנופ

 : 630-632  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  9,  10,  12,  14. 

 .תיטילנאה הירטמואיגה לש קרפב םג עיפומ הז ףיעס לש רמוחה    :הרעה

 

 הלוברפה - היינש הלעממ היצקנופ

 : 633-634  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  7,  9,  11. 

 .תיטילנאה הירטמואיגה לש קרפב םג עיפומ הז ףיעס לש רמוחה    :הרעה

 

 היצקנופ לש תוילילשו תויבויח

 : 638-640  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  15,  18,  19,  21,  22,  25,  28,  30. 

 

 היצקנופ לש הדיריו היילע

 : 642-643  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  9,  15,  17,  21,  23,  24. 

 

 תיגוז היצקנופו תיגוז יא היצקנופ

 : 646-647  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  15,  16,  17,  21,  22,  23,  26,  27,  28,  30,  31. 

 

 םונילופ תויצקנופ

 : 650-652  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .32  ,28  ,27  ,26  ,25  ,23  ,20  ,18  ,15  ,11  ,7  ,6  ,5  ,4  ,א3  ,1

 

 

 םיינשו םירשע קרפ

 תרזגנה - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  5-4  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 הדוקנב היצקנופ לש ףרג עופיש

 : 655-656  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  9,  12. 

 

 הקזח תייצקנופ לש תרזגנה

 : 660-661  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  12,  14,  16,  17. 
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 עובק רפסמב תלפכומה היצקנופ לש תרזגנה

 : 662  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  9,  13,  16,  18. 

 

 םימונילופ - תויצקנופ שרפהו םוכס לש תרזגנה

 : 665-667  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  14,  17,  20,  22,  27,  28,  29,  31,  33,  35,  40,  42,  45,  46,  48,  51,  53,  55*,  

57*. 

 :תורעה

 .םידומילה תינכותמ ואצוהש הטייו תואחסונ לע ךמתסהל  ךירצ  *58  ליגרתב )א

 .דחא שרוש תוחפל שי תיעוביר האוושמלש יאנתה והמ תעדל ךירצ  *59  ליגרתב )ב

 .דחא שרוש קוידב שי תיעוביר האוושמלש יאנתה והמ תעדל ךירצ  *60  ליגרתב )ג

 

 

 השולשו םירשע קרפ

 םימונילופ - תרזגנה ישומיש - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  12-13  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימונילופ - היצקנופ לש ףרגל קישמ עופיש

 : 678-680  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  8,  9,  12,  15,  17,  20,  22,  24,  27*. 

 .678-ו  677  'מעב תועיפומש םוכיסל תורעה תא שיגדהל בושח    :הרעה

 

 םימונילופ - היצקנופ לש ףרגל קישמ תאוושמ

 : 683-687  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  7,  9,  10,  15,  16,  19,  21,  24,  26,  28,  29,  30,  31,  32,  35,  38,  39. 

 

 םימונילופ - תונוש תויעבו םירטמרפ םע קישמ

 : 689-694  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  11,  13,  51,  17,  18,  19,  20,  23,  24,  28,  31,  33,  34,  35,  36,  38,  41,  43*,  

44*,  45*,  46*,  47*,  48*. 

 תא ןכלו ל"חי  4-ל תינכותב אל היצקנופה ףרג לע לש הדוקנמ קישמ תאוושמ אשונה    :הרעה

  :ל"חי  5  ידימלת קר תושעל םיכירצ םיאבה םיליגרתה

35,  36,  38,  41,  43*. 

 

 םימונילופ - )תוימינפ( תוימוקמ ןוציק תודוקנ

 : 702-703  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  8,  10,  14,  61,  18,  21,  24,  27,  29,  31,  34,  63,  39,  43,  45. 
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 :תורעה

 היצקנופל שי תמייוסמ הדוקנב םא עובקל ןתינ ןתרזעבש םיכרדה שולש תא שיגדהל יוצר )א

 :ןוציקה גוס תאו ןוציק תדוקנ

 .)699  'מעב המגוד האר( היצקנופב הבצה י"ע )1(

 .)715  'מעב 'ב הרעה האר( היצקנופה לש תרזגנב הבצה י"ע )2(

 .)700  'מע האר( היצקנופה לש היינשה תרזגנה תרזעב )3(

 .700  'מעבש 'ג-ו 'ב תורעהל בל םישל ךירצ ל"נה  2  וא  1  םיכרדב םירזענ םא )ב

 

 םימונילופ - םירטמרפ םע ןוציק תודוקנ

 : 705-709  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  7,  10,  13,  14,  17,  19,  21,  23,  25,  26,  29,  32,  35,  36*,  73*. 

 

 םימונילופ -  X-ה ריצל ליבקמ ןהב קישמהש לותיפ תודוקנ

 : 711-712  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  6,  8,  9,  10,  12. 

 התיכל ל"חי  5-ל תינכותב אל אוהו ל"חי  4-ל תינכותב לולכ אל "לותיפ תדוקנ" גשומה    :הרעה

 ףיעסב הנווכה ןיא ןכל .)א"י התיכמ לחה קר לותיפ תודוקנ לע דומלל םירומא ל"חי  5  ידימלת( .'י

 .ןוציק תודוקנ אל ןהו תספאתמ תרזגנה ןהבש תודוקנ אוצמל קר אלא לותיפ תודוקנ תאיצמל הז

 

 םימונילופ - הדיריו היילע

 : 717-721  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  11,  15,  16,  21,  26,  28,  31,  34,  37,  41,  44,  46,  51,  25,  54,  55,  58,  59. 

 :תורעה

 .715-ו  714  'מעבש 'ג-'א תורעהל בל םישל בושח .א

 .תיעוביר האוושמ תריקחב רזעיהל ךירצ  57-ו  56  םיליגרתב .ב

 

 םימונילופ - היצקנופ תריקח

 : 724-729  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  15,  21,  24,  29,  30,  31,  33,  35,  36,  38,  41,  42,  44,  47,  48,  50. 

 

 םימונילופ - תוטלחומ ןוציק תודוקנ

 : 737-740  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  11,  16,  19,  22,  25,  27,  30,  33,  35,  36,  37,  39*,  04*. 

 ףרגה י"פע היתונוכתו היצקנופה יוהיז

 : 742-743  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4. 

 

 

 



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

 * תורותפ תוגציימ תואמגודו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

   

 שרופמ ירבגלא יוטיב אלל היצקנופ

 : 744-747  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  17,  18,  21. 

 

 תרזגנה ףרגל היצקנופה ףרג ןיב רשקה

 : 750-755  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  7,  9,  13,  16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23,  25*,  27*,  28*,  29*,  30*. 

 .748  'מעבש הרעהל בל םישל בושח  :הרעה

 

 

 העבראו םירשע קרפ

 םימונילופ - םומיסקמו םומינימ תויעב - ילאיצנרפיד ןובשח
 .תועש  11-12  :קרפה לכל דומיל תועש רפסמ

 

 םימונילופ - םירפסמ םע ןוציק תויעב

 : 760-763  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  8,  11,  14,  17,  20,  22,  23,  26,  27. 

 

 םימונילופ - רושימה תסדנהב - ןוציק תויעב

 : 764-769  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  11,  13,  14,  15,  18,  20,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29. 

 

 םימונילופ - תוילכלכ ןוציק תויעב

 : 771-772  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  8. 

 

 

 םימונילופ - םיפרגו תויצקנופב ןוציק תויעב

 : 775-783  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  11,  12,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  20,  22,  24,  26,  27,  29,  32,  35,  36*,  73*,  38,  

39,  41*,  42*,  44,  46*,  47*. 

 


