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 ןרוג ינב
 רפסל םירומל הכרדה

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

035807 

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

 רפסה אוה , 035807  ןולאש 1-'ג קלח ) דומיל תודיחי  5 ( הקיטמתמ ,הז רפס .תורעהו םיצלמומ

 )דומיל תודיחי  5( הקיטמתמ רפסה היהי ינשה רפסה .)035807  ןולאש( ינשה ןולאשל ןושארה

 .2-'ג קלח

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

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

 .2-'ג קלח ) דומיל תודיחי  5  ( הקיטמתמ רפסל הכרדהב עיפות היינשה

 

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

 

 תוצלמומ הארוה תועש הארוהה אשונ

 30-35 תיטילנא הירטמואיג

 10-15 בחרמב הירטמונוגירט

 40-50 םירוטקו

 80-100 כ"הס
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 : רפסבש םיקרפה יפל דומילה תועש תקולח

 

 תיטילנא הירטמואיג

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

1 3 

2 5 

3 5-6 

4 5-6 

5 2-3 

6 5-6 

7 5-6 

 30-35 כ"הס

 

 

 

 בחרמב הירטמונוגירט

 תועש רפסמ קרפה רפסמ

8 7-9 

9 3-6 

 10-15 כ"הס

 

 

 םירוטקו

 תועשה רפסמ קרפה רפסמ

10 2 

11 2 

12 5-6 

 1-2 הרזח

13 3-4 

14 2 
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15 5-6 

16 3-4 

17 3-4 

18 3-4 

19 3-4 

 1-2 הרזח

20 3-4 

21 4 

 40-50 כ"הס
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 ןושאר קרפ

 הדוקנה - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תודוקנ יתש ןיב קחרמה

 :  14-16  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  10,  41,  16,  19,  22,  25. 

 

 עטק לש עצמאה

 :  18-19  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  10,  13,  14,  15. 

 

 ןותנ סחיב עטק תקולח

 :  21-24  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  8,  11,  14,  15,  16,  18,  20,  21. 

 

 

 ינש קרפ

 רשיה - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  5  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 רשיה תאוושמ

 :  31-33  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  8,  10,  12,  14,  15,  18,  20,  21. 

 

 םירשי לש תודכלתהו הלבקה ,ךותיח

 :  37-38  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  8,  11,  13,  15,  18,  19,  20. 

 

 וילעש הדוקנו ועופיש י"פע רשי תאוושמ

 :  39-41  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  10,  12,  13. 

 

 וילעש תודוקנ יתש י"פע רשי תאוושמ

 :  43-44  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  8,  10,  11,  12. 
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 םירשי לש תובצינ
 :  47-49  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  11,  14,  16,  17,  18,  19,  22,  23,  25. 

 

 םיליבקמ םירשי ןיב קחרמה

 :  53-55  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  11,  12,  14,  15. 

 

 רשיל הדוקנ ןיב קחרמה

 .59  'מע תליחתב הרעה האר : הרעה

 :  61-65  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  10,  12,  15,  16,  19,  21,  25,  28,  31,  33,  36. 

 

 וידוקדוק י"פע שלושמ חטש

 :  67-69  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  10,  13,  14,  16. 

 

 רשיה - תונוש תויעב

 :  69-72  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  8,  12,  13,  15,  16,  18,  19,  21. 

 

 תיטילנא הירטמואיג תועצמאב תויסדנה תוחכוה

 :  75-76  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  6,  9,  12,  15,  18. 

 

 

 ישילש קרפ

 לגעמה - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 לגעמה לש תיללכה האוושמה

 :  80-85  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  10,  13,  16,  19,  21,  22,  23,  27,  30,  34,  37,  38,  40,  41,  44,  45. 

 

 לגעמ תגציימ היינש הלעממ האוושמש םיאנתה

 :  87-88  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

6-1,  9,  11. 
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 וילעש הדוקנב לגעמל קישמה תאוושמ

 :  92-95  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  6,  8,  10,  11,  13,  14,  15,  19,  20,  22,  24,  28,  30. 

 

 םינוש םיליגרת - לגעמל קישמ

 .'א אמגוד ינפל  96  'מעב בותכש המל בל םישל שי : הרעה

 :  99-102  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  9,  12,  13,  14,  15,  17,  19,  21,  23,  24,  27,  29,  32,  33. 

 

 םילגעמ ינש

 :  106-108  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  9,  11,  12,  15. 

 

 לגעמה - תונוש תויעב

 :  109-112  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  8,  11,  12,  13,  14,  16,  18,  20. 

 

 לגעמב תונוכת תחכוה

 :  114-115  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  10. 

 

 

 יעיבר קרפ

 הלוברפה - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יפרגה הרואתו הלוברפה תאוושמ

 :  119-122  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  11,  13,  14,  16,  18,  22,  24,  26. 

 

 הילעש הדוקנב הלוברפל קישמה תאוושמ

 :  126-127  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  8,  9,  14-11,  17,  20. 

 

 םינוש םיליגרת - הלוברפל קישמ

 .'א אמגוד ינפל  128  'מעב בותכש המל בל םישל שי : הרעה

 :  130-132  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  10,  12,  13,  14,  17,  18. 
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 לגעמ םע הלוברפ

 :  135-138  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  5,  6,  7,  10,  11,  14,  15,  18,  21. 

 

 הלוברפב תונוכת תחכוה

 :  142-148  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  8,  10,  11,  13,  14,  15,  17,  18,  19,  20,  23,  26,  27,  29,  32,  34,  37,  40,  42. 

 

 

 ישימח קרפ

 הספילאה - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  2-3  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 יפרגה הרואיתו הספילאה תאוושמ

 :  157-162  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  13,  15,  16,  18,  20,  23,  24,  25,  26,  27,  29,  30,  31,  32,  34,  36,  37,  40. 

 

 ׳א המגוד / 164-165 ׳מע -  לגעמה לש ץוויככ הספילאה

 :  166-168  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  8,  9,  10,  11,  12. 

 

 הספילאו רשי לש ידדהה בצמהו הספילאל קישמ

 :  169  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  5,  8,  10. 

 

 המגוד / 170 ׳מע – הספילאב תונוכת תחכוה

 :  171-173  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  7,  9. 

 

 

 ישיש קרפ

 םיירטמואיג תומוקמ - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 רשיה - םיירטמואיג תומוקמ

 :  177-180  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  5,  7,  11,  12,  13,  16,  20,  22. 
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 לגעמה - םיירטמואיג תומוקמ

 :  183-187  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  8,  10,  13,  16,  17,  19,  20,  22,  23,  25. 

 

 הלוברפה - םיירטמואיג תומוקמ

 :  189-192  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  6,  8,  10,  12,  13,  14,  16,  18,  21. 

 

 המגוד / 193 ׳מע – הספילאה – םיירטמואיג תומוקמ

 :  193-196  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  13. 

 

 םינוש םיליגרת - םיירטמואיג תומוקמ

 :  198-200  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  5,  7,  9,  12,  13,  14,  17,  18,  19,  20. 

 

 םיפסונ םיליגרת - םיירטמואיג תומוקמ

 :  201-205  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  6,  9,  11,  12,  14,  16,  17,  19. 

 

 תוינונק אל תומוקע - םיירטמואיג תומוקמ

 :  206-208  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  7,  8,  9,  12. 

 

 

 יעיבש קרפ

 הרזחל םיליגרת - תיטילנא הירטמואיג
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 רשיה - הרזחל םיליגרת

 :  209-211  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  11,  12,  41,  15,  16. 

 

 לגעמה - הרזחל םיליגרת

 :  212-214  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  9,  10. 
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 הלוברפה - הרזחל םיליגרת

 :  214-216  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  4,  7,  8,  9,  11. 

 

 הספילאה - הרזחל םיליגרת

 :  216-218  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  6,  7,  8,  9. 

 

 םיירטמואיג תומוקמ - הרזחל םיליגרת

 :  218-223  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  8,  11,  12,  14,  15,  17,  19,  20,  22,  42,  27,  28. 

 

 תיטילנא הירטמואיג - הרזחל םיפסונ םיליגרת

 :  224-228  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  9,  12,  14,  61,  17,  19. 

 

 

 ינימש קרפ

 בחרמב םיבושיח - הירטמונוגירט
 .תועש  7-9  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 231 ׳מע – םירושימ ינש ןיב תיוזהו רושימל רשי ןיב תיוזה

 .230  'מע ףוסבש הרעהל בל םישל שי : הרעה

 :  233-234  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10. 

 

 ׳א המגוד / 723 ׳מע –םירפסמ םע בושיח יליגרת - תשלושמ הרסנמו הבית

 :  240-244  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  10,  13,  15,  17,  20,  23. 

 

 ׳א המגוד / 245 ׳מע – םירטמרפ םע תויעב - תשלושמ הרסנמו הבית

 :  247-250  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  10,  11,  13,  15,  16,  17,  18. 

 

 ׳א המגוד / 253 ׳מע – םירפסמ םע בושיח יליגרת - תשלושמ הדימריפו תעבורמ הדימריפ

 :  256-260  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8,  12,  13,  15,  18,  19,  21,  22,  24,  25. 
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 ׳א המגוד / 261 ׳מע – םירטמרפ םע תויעב - תשלושמ הדימריפו תעבורמ הדימריפ

 :  262-265  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  10,  13,  14,  16,  17,  18,  19,  20. 

 

 

 יעישת קרפ

 )הרזחל םיליגרת( בחרמב םיבושיח - הירטמונוגירט
 .תועש  3-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 בחרמב םיפוג י"פע - הרזחל םיליגרת

 :  267-271  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5,  7,  8,  9,  12,  16,  17,  18,  21. 

 

 בחרמב הירטמונוגירט - הרזחל םיליגרת

 :  272-277  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  4,  7,  10,  12,  14,  17,  19,  22,  24,  26,  28. 

 בחרמב הירטמונוגירט - הרזחל םיפסונ םיליגרת

 :  278-283  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6,  8,  11,  12,  14,  16,  18,  19,  21,  23,  24,  25,  26. 

 

 

 ירישע קרפ

 ירטמואיגה רוטקווה - םירוטקו
 .תועש  2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ירטמואיגה רוטקווה תרדגה

 :  291-293  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  7,  9,  11. 

 

 ירטמואיגה רוטקווה - םירוטקו רוביח

 :  297-299  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

4,  7,  9,  12,  15,  18. 

 

 ירטמואיגה רוטקווה - רלקסב רוטקו לפכ

 :  306-310  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  11,  13,  15,  16,  18,  20,  22,  24,  26. 
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 רשע דחא קרפ

 )ירטמואיגה רוטקווה( בחרמבו רושימב םישומיש - םירוטקו
 .תועש  2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳ג-׳א תואמגוד / 312-313 ׳מע – םירוטקו תרזעב תוירטמואיג תוחכוה

 

 'א אמגוד ינפל  312  'מעב בותכש המ לכל בל םישל שי : הרעה

 :  315-317  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  8,  11,  13,  15. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 318 ׳מע – םירוטקו לש תונוכת תחכוה

 :  319-320  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  11,  13. 

 

  המגוד / 322 ׳מע – )ירטמואיגה רוטקווה( וילעש רוטקו תועצמאב רשי רואית

 :  322-323  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4. 

 

  )ירטמואיגה רוטקווה( רשי לע םהיפוסו תחא הדוקנב םאצומש םירוטקו

 ׳ב-׳א תואמגוד / 324-325 ׳מע

 :  325-326  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6. 

 

 המגוד / 932 ׳מע – ) )ירטמואיגה רוטקווה( וילעש םירוטקו ינש תועצמאב רושימ רואית

  דומעב תרגסמ ךותב הירואיתב העיפומש הנעטל החכוהה לש דחא ןוויכ קר עיפומ רפסב  : הרעה

 איה זא שלושמ ךותב תאצמנ הדוקנ םאש הנעטה תא החיכומ רפסבש החכוהה .הלעמל  330

   :אבה ןפואב אוה החכוהה לש ךופהה ןוויכה .םימיוסמ םיאנת תמייקמ

 יאנתה י"פע  .  ,  ,  ,  :תמייקמש הדוקנ   יהת

  שלושמה ךותב תאצמנ    הדוקנהש חיכונ  .  רושימב תאצמנ   הדוקנה ןימימ םושרש

  -ו    םנשי ןכל  .  עלצהו    רשיה לש ךותיחה תדוקנ  הדוקנה יהת  .

 .  םרובע    םימייקמש םייבויח

 זאו  -ש  חיכונ  .  ורובע    םייק ןכלו    רשיה לע תואצמנ  -ו 

  םייקתמ רומאכ  . שלושמה ךותב רמולכ  ,-ל  0  ןיב תאצמנ     הדוקנה

  לבקנ  -ו  תויה  .  תא אצמנו    ,  :ןמסנ  .

  .  אוה שקובמה  -ה  רמולכ  .  ןכל  .  ,

 .שרדנכ    ןכל םייבויח םהינשו    ןותנה י"פע לבא
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 :  330-332  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  4,  6. 

 

 המגוד / 334 ׳מע – ) )ירטמואיגה רוטקווה( רושימ לע םהיפוסו תחא הדוקנב םאצומש םירוטקו

 :  335  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4. 

 

 

 רשע םינש קרפ

 )ירטמואיגה רוטקווה( תירלקסה הלפכמה - םירוטקו
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 337-338 ׳מע – ) )ירטמואיגה רוטקווה( תירלקסה הלפכמה תרדגה

 :  343-344  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  6,  8,  11,  14,  16,  18,  19,  20,  22. 

 

  )ירטמואיגה רוטקווה( תירלקסה הלפכמה תרזעב רושימב םיבושיח

 ׳ב-׳א תואמגוד / 345-346 ׳מע

 :  348-352  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  10,  12,  13,  16,  18,  20, 23. 

 

 ׳א המגוד / 353 ׳מע – )ירטמואיגה רוטקווה( תירלקסה הלפכמה תרזעב בחרמב םיבושיח

 :  359-369  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  9,  11,  13,  16,  19,  22,  24,  26,  28,  31,  34,  37,  39,  42,  45,  47. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 370-371 ׳מע - תירלקסה הלפכמה תרזעב תוירטמואיג תוחכוה

 .'א אמגוד ינפל  370  'מעבש הרעהה תא האר : הרעה

 :  372-378  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9,  12,  15,  20,  23,  27,  31,  33,  36,  40,  42. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 379 ׳מע - םירוטקו תועצמאב הירטמונוגירטב תוחכוה

 :  380-381  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  9. 

 

 המגוד / 381 ׳מע – רושימל בצינה ירטמואיג רוטקו

 :  382-383  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  5. 
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 הרזחל םיליגרת - ירטמואיגה רוטקווה
 .תועש  1-2  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 :  384-388  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  6,  7,  9,  11,  12,  14,  15,  16,  17. 

  .ושבתשה  9-17  םיליגרתל תובושתה : הרעה

 .)Ctrl שקמ םע דחי( ןאכ ץחל תונוכנה תובושתה תלבקל

 

 

 רשע השולש קרפ

 ירבגלאה רוטקווה - םירוטקו
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 המגוד / 392 ׳מע – רוטקו לש תירבגלאה הגצהה

 :  393-395  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  16,  18,  23. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 396-398 ׳מע - ירבגלא רוטקו לש רלקסב לפכו רוביח ,ןויווש

 :  398-400  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  10,  12,  14,  18,  19,  20,  21. 

 

 ׳א המגוד / 401 ׳מע – םיריצה תישארב אל ואצומש רוטקו לש תירבגלאה הגצהה

 :  403-406  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  13,  16,  17,  18,  21,  23,  25,  28,  31,  32,  33,  35. 

 

 

 רשע העברא קרפ

 )ירבגלאה רוטקווה( בחרמבו רושימב םישומיש - םירוטקו
 .תועש  2  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 409 ׳מע – )ירבגלאה רוטקווה( עטק לש עצמאה

 :  410-412  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  7,  10,  12,  15,  17,  19. 
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 ׳א המגוד / 144-415 ׳מע – )ירבגלאה רוטקווה( ןותנ סחיב עטק תקולח

 :  417-420  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  11,  14,  17,  20. 

 

 ׳ג-׳א תואמגוד / 420-421 ׳מע - )ירבגלאה רוטקווה( וילעש רוטקו תועצמאב רשי רואית

 :  421-423  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  5,  7,  8,  11,  13,  17,  20. 

 

 ׳א המגוד / 424 ׳מע – )ירבגלאה רוטקווה( וילעש םירוטקו ינש תרזעב רושימ רואית

 :  425-428  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  4,  6,  8,  10,  13,  15,  17. 

 

 

 רשע השימח קרפ

 )ירבגלאה רוטקווה( תירלקסה הלפכמה - םירוטקו
 .תועש  5-6  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 תודוקנ יתש ןיב קחרמהו תירבגלא הגצהב רוטקו לש ךרואה

 :  433-436  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  9,  12,  14,  16,  19,  22,  23,  25,  28,  30,  33. 

 

 תירבגלא הגצהב תירלקסה הלפכמה בושיח

 :  442-446  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  12,  17,  20,  22,  24,  28,  29,  30,  33,  36,  40,  44,  46. 

 

 םינותנ םירוטקו םע רצוי אוהש תיוזה י"פע רוטקו תאיצמ

 :  450  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  12,  14. 

 

 

 רשע השיש קרפ

 םירושימו םירשי לש תואוושמו תוירטמרפ תוגצה - םירוטקו
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 רשי לש תירטמרפ הגצה

 :  459-463  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  8,  10,  14,  19,  22,  25,  27,  31,  32,  35,  36,  38,  40,  41,  43,  44,  46,  47,  49,  50,  51. 
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 רושימ לש תירטמרפ הגצה

 :  469-472  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  11,  15,  18,  21,  23,  24,  26,  29,  33,  34,  35,  37,  38,  39. 

 

 רושימ לש תיללכה האוושמה

 :  480-483  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  5,  7,  10,  12,  13,  14,  15,  16,  17,  18,  19,  21,  23,  28,  29,  30,  31,  32,  34,  35,  37,  

38,  39,  40,  44,  48,  49,  50,  54,  56,  57. 

 

 

 רשע העבש קרפ

 םירושימו םירשי לש ידדהה בצמה - םירוטקו
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 486 ׳מע – םירשי ינש לש ידדהה בצמה

 :  488-492  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  5,  10,  13,  15,  17,  19,  21,  23,  26,  27,  32,  34,  37. 

 

 ׳א המגוד / 493 ׳מע – רושימו רשי לש ידדהה בצמה

 :  495-499  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

 .34  ,33  ,31  ,27  ,26  ,22  ,א20  ,19  ,18  ,16  ,13  ,12  ,11  ,8  ,6  ,4  ,א2  ,א1

 

 ׳ג-׳א תואמגוד / 501 ׳מע – םירושימ ינש לש ידדהה בצמה

 :  505-509  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  7,  8,  10,  12,  13,  15,  18,  20,  21,  22,  25,  28,  31,  35,  38,  39,  41,  43,  45,  47. 

 

 

 רשע הנומש קרפ

 םירושימו םירשי ןיב תויוז - םירוטקו
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 512 ׳מע – םירשי ינש ןיב תיוזה

 :  513-516  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  8,  11,  13,  15,  18,  19,  21,  25,  26,  28,  30,  31. 

 

 ׳א המגוד / 518 ׳מע – רושימל בצינה רשי

 :  524-528  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  10,  12,  15,  18,  22,  26,  27,  29,  34,  37,  40,  44,  46,  49. 
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 ׳ב-׳א תואמגוד / 529-530 ׳מע - רושימל רשי ןיב תיוזה

 :  531-534  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  13,  16,  20,  21,  23,  25,  26,  28. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 536 ׳מע - םירושימ ינש ןיב תיוזה

 :  539-542  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  13,  14,  15,  18,  20,  23,  25,  28,  31,  34. 

 

 

 רשע העשת קרפ

 םירושימו םירשיל תודוקנ ןיב םיקחרמ - םירוטקו
 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 ׳א המגוד / 545 ׳מע – רשימ הדוקנ קחרמ

 :  547-549  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  10,  13,  16,  18,  22,  23,  24. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 551-552 ׳מע - רושיממ הדוקנ קחרמ

 :  553-556  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  8,  11,  14,  16,  20,  23,  26,  28,  29,  30,  31,  33. 

 

 םיליבקמ םירשי ןיב קחרמה

 :  558-560  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  7,  8,  10. 

 

 המגוד / 560 ׳מע - םיליבקמ רושימו רשי ןיב קחרמה

 :  561-563  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  6,  9,  10,  12,  14,  16. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 564 ׳מע - םיליבקמ םירושימ ןיב קחרמה

 :  565-567  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  6,  7,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16,  17. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 568-569 ׳מע - םיבלטצמ םירשי ןיב קחרמה

 :  569-571  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  5,  8,  11,  12,  14. 
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 הרזחל םיליגרת - ירבגלאה רוטקווה
 .תועש  1-2  : ףיעסה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 :  572-575  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  3,  5,  7,  8,  10,  11,  14,  16,  17. 

 

 

 םירשע קרפ

 הגצהה תודיחיו םירוטקו תולת - םירוטקו
 

 .תועש  3-4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 .577  'מעב קרפה תליחתב בותכש המל בל םישל שי : הרעה

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 577-578 ׳מע - םירוטקו תולת

 :  579-582  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  11,  16,  20,  25,  30,  34,  38. 

 

 ׳א המגוד / 584 ׳מע – םירוטקו תולת לש תירטמואיגה תועמשמה

 :  585-586  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

3,  7,  11,  13,  14,  15,  22, 24. 

 

 ׳ב-׳א תואמגוד / 589 ׳מע - סיסבה גשומו הגצהה תודיחי

 :  589-591  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  5,  9,  14,  17,  20,  24. 

 

 ׳א המגוד / 592-593 ׳מע תוירושימ תורוצ - הגצהה תודיחיל םישומיש

 :  594-600  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  6,  8,  10,  15,  17,  20,  22,  24,  25. 

 

 ׳א המגוד / 601 ׳מע – תויבחרמ תורוצ - הגצהה תודיחיל םישומיש

 :  603-613  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  4,  6,  8,  9,  10,  13,  14,  15,  17,  18,  20,  22,  23,  24,  26,  28,  31,  32,  34,  35,  

 .)תושר(  37-39

 

 

 

 

 



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

 * תוגציימ תואמגוד ןורתפו םייטרואת רבסה ינוטרס םימייק םיאשונה לכל *

 

 דחאו םירשע קרפ

 הרזחל םיליגרת - םירוטקו
 

 

 .תועש  4  : קרפה לכל דומילה תועש רפסמ

 

 )תירלקס הלפכמ אלל( םירוטקו - הרזחל םיליגרת

 :  615-616  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  3,  4,  5. 

 

 )תירלקס הלפכמ םע( םירוטקו - הרזחל םיליגרת

 :  617-622  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  3,  6,  9,  10,  12,  14,  20,  22,  25. 

 

 )םירושימו םירשי( םירוטקו - הרזחל םיליגרת

 :  623-629  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  7,  9,  10,  21,  14,  17,  21,  23. 

 

 הגצהה תודיחי ,רושימל בצינה ירטמואיג רוטקו ,םומיסקמו םומינימ תויעב - הרזחל םיליגרת

 :  630-633  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

2,  4,  6,  8,  9,  11. 

 

 הרזחל םיליגרת - םירוטקו

 :  633-641  'מעמ םיצלמומ םיליגרת

1,  2,  5,  8,  9,  12,  13,  16,  19,  22,  26,  31,  32. 

 

 

 

 

 


