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ת ו ל א ש ה
תיאשונ היפרגואגו תילבח היפרגואג — ישילש קרפ

.דבלב שולש לע תונעל ךילע ןהמו ,םינוש םיאשונבו םינוש םילבחב תולאש 72 הז קרפב
)תודוקנ 11 — הלאש לכל(

.אשונ ותואב וא/ו לבח ותואב תולאש יתשמ רתוי לע תונעל ןיא  :בל םיש

תירבה–תוצרא

תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל רחבש ןחבנ :בל םיש   

.תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל יאשר וניא   

תירבה–תוצרא םילקא .31

.םהירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,םהב ןייע .וגקיש לשו לטאיס לש םיפרגומילק ךינפל

לש )םיעקשמו תורוטרפמט( םילקאה ינייפאמ תא םיפרגומילקה יפ לע ראת .א

)תודוקנ 5(     .םירעהמ תחא לכ 

םרוגה תא רבסהו ,ןהלש םילקאה תניחבמ הלא םירע ןיב םילדבה ינש ןייצ .ב

)תודוקנ 6(     .תנייצש לדבה לכל 
/3 דומעב ךשמה/              
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טיש יביתנ .41

)תודוקנ 5(      .תירבה–תוצראב םילודגה םימגאב הגלפהב םיישק ינש ראת .א

)תודוקנ 6(      .םילודגה םימגאב טישה תא םירשפאמה תונורתפ ינש ראת .ב

חותיפ ירוזא .51

.םיבשוימ םניא תיסחיש תירבה–תוצראב םירוזא םה יקורה ירהו ודרולוק תמר ,הקסלא 

   .תוביס יתש אבה ךתבושתב .בשוימ וניא רוזאה עודמ רבסהו הלאה םירוזאהמ דחאב רחב .א

)תודוקנ 6(

)תודוקנ 5(     .תרחבש רוזאה לש חותיפה לאיצנטופ לוצינל תואמגוד יתש אבה .ב

תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצרא

 תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל רחבש ןחבנ :ךריכזהל

.תיתיישעת–רתבה תירבה–תוצראל תועגונה תולאש לע תונעל יאשר וניא  

תיתיישעת–רתבה ריעה .61

 דחא םרוג רבסהו ,תיתיישעת–רתבה תינקירמאה ריעב ולחש םייוניש ינש ראת .א

)תודוקנ 8(      .תראיתש יוניש לכל 

)תודוקנ 3(      .תיתיישעת–רתבה ריעה לש דיתעל עגונב םיחמומ לש תחא תיזחת גצה .ב

תשורחה תעוצר .71

.תירבה–תוצרא חרזמ–ןופצב "תשורחה תעוצר" תוחתפתהל םימרוג השולש רבסהו ןייצ .א

)תודוקנ 5( 

 ירקיעה היישעתה רוזאכ "תשורחה תעוצר" לש הדמעמ שלחנ םינורחאה תורודב .ב

.תירבה–תוצראב

)תודוקנ 6(     .וז המגמל םימרוג ינש רבסהו ןייצ 

סל'גנא סול .81

.היישעת יפנע ינשב סל'גנא סולב הקוסעתב לודיגה בור דקמתה יתיישעת–רתבה ןדיעב .א

)תודוקנ 5(       ?םיחמוצ םיפנע םה עודמו ,הלאה היישעתה יפנע ינש םה המ 

)תודוקנ 6(     ."םלוע ריע"כ סל'גנא סול לש םינייפאמ השולש ןייצ .ב
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12–ה האמה תארקל הפוריא ברעמ

תיניערג היגרנא .91

9891–ל 4791 ןיבש הפוקתב תיניערג היגרנא רוצייב םייונישה תא ראת .א

)תודוקנ 5(     .ךינפלש הלבטב םיגצומ ןהלש םינותנהש תונידמה שולשב 

תורחבנ תונידמב תיניערג היגרנא לש רוצייה רועיש

)םיזוחא(

4791 0891 5891 9891 הנידמה 

4.5 1.6 5.6 9.5 דנלוה 

4.53 0.84 3.71 0.0 דנלניפ 

5.47 9.46 6.32 8.7 תפרצ 

 07–ה תונש עצמאמ הפוריא ברעמב תיניערג היגרנא רוצייב היילעל םירבסה ינש אבה .ב

)תודוקנ 4(     .02–ה האמה לש 08–ה תונש עצמא דע 

 הפוריא ברעמ תונידממ קלחב תיניערג היגרנא רוצייב הדיריל דחא רבסה אבה  .ג

)תודוקנ 2(     .5891 רחאל 

םיילאירוטירט םימ .02

 תונידמ לש םיילאירוטירטה םימה תולובג תעיבק לש תובישחל םירבסה ינש אבה .א

)תודוקנ 6(     .הפוריא ברעמב 

)תודוקנ 5(     .הפוריא ברעמב םיילאירוטירטה םימה תקולחל רושקה דחא ישוק רבסה .ב

לגוטרופו דרפס .12

.יפוריאה דוחיאל הסנכנש רחאל דרפסב ולחש םייתרבח–םיילכלכ םייוניש ינש ןייצ .א

)תודוקנ 4( 

.יפוריאה דוחיאל הסנכנש ינפל ,לגוטרופ לש השקה ילכלכה הבצמל םימרוג ינש ןייצ .ב

)תודוקנ 4( 

 תונהנ ונממש גושגשה םייתסי ,דוחיאל תושדח תונידמ תסינכ םעש םיששוחה שי .ג

.לגוטרופו דרפס 

)תודוקנ 3(     ?הזכ ששח שי עודמ 
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)ישילשה םלועה( חתפתמה םלועה

חתפתמה םלועב שועית .22

.שועיתב עיקשהל תוחתפתמה תונידמל בושח ןללגבש תוביס שולש רבסהו ןייצ .א

 )תודוקנ 5( 

)תודוקנ 6(     .הלא תונידמב שועיתה תא םיבכעמה םימרוג השולש רבסהו ןייצ .ב

חותיפ ידדמו חותיפ תמר .32

:תונידמ לש חותיפה תמר תעיבקל םידדמ השימח ךינפל .א

שפנל ג"לת — 

תואלקחב םיקסעומה רועיש — 

הייסולכואב )51 ליגל תחתמ( םידליה זוחא — 

הנידמה לש אוציב םלגה ירמוח לש םקלח — 

ידמעמו יתרבח בוטיק — 

 חותיפה תמר תעיבקל שמשמ םהמ דחא לכ דציכ רבסהו ,הלאה םידדמהמ השולשב רחב 

)תודוקנ 6(      .תונידמ לש

.רתוי וא דחא דדמ יפ לע תוחתופמה תונידַמל המודש ,תחתפתמ הנידמ לש םש ןייצ .ב

?"תחתפתמ הנידמ" תרדגומ תאז לכב איה עודמו ,תוחתופמ תונידמל המוד איה המב 

)תודוקנ 5( 

םיגשומ — חתפתמה םלועב רויע .42

)תודוקנ 11(     .ךינפלש םיגשומה תעברא ןיבמ השולש רבסה

השילפ תונוכש —

השאר ריע —

"ראזב תלכלכ" —

תיתרבח תולדבתה —

/6 דומעב ךשמה/
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םיינוריע םיבושיי

הבקסומ — ריע תינכת .52

 .הבקסומ ריעה תינכת ךינפל .א

)תודוקנ 3(        ?הב הארנ ינוריע םגד הזיא 

)תודוקנ 8(     .הז ינוריע םגד לש םינייפאמ השולש רבסהו ןייצ .ב

/7 דומעב ךשמה/
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םירעב הרובחת .62

 תמיוסמ ריעב תוענה תוינוכמה רפסמ תוגלפתה תא גיצמה ,ךינפלש ףרגב ןייע .א

.הממי ךלהמב 

.הקדב חטש תדיחיל עצוממה תוינוכמה רפסמ איה הדידמה תדיחי *  

 לע בותכ ךתבושתב( ףרגה יפ לע ,ריעב העונתה לש תימויה תוירוזחמה תא רבסה 

)תודוקנ 4(     .)לפשהו אישה תועש לעו העיסנה תורטמ 

)תודוקנ 3(     .וזה תוירוזחמה ללגב ריעב תורצונה תויעב יתש ןייצ .ב

)תודוקנ 4(     .הז העונת סופד םרוגש תויעבל םיעצומה תונורתפ ינש ןייצ .ג

רויע יכילהת .72

.הינטירבב תינוריעה הייסולכואה לדוגב םייוניש גיצמה ,ךינפלש ףרגב ןייע .א

הינטירבב םירע שולשב הייסולכואה לדוגב םייוניש  
0002 םינשב     - 0081  

המגמה תא ראתו ,ֶהנשִמ תופוקת עברא וא שולשל ףרגב תגצומה הפוקתה תא קלח 

)תודוקנ 6(     .הפוקת לכב 

 תינוריעה הייסולכואב יונישל םיירשפא םימרוג ינש רבסהו תופוקתהמ תחאב רחב .ב

/8 דומעב ךשמה/)תודוקנ 5(     .וז הפוקתב 
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תילכלכ היפרגואג

קשמב הקוסעתה הנבמ .82

.תינושילש הקוסעת ,תינוינש הקוסעת ,תינושאר הקוסעת :םיגשומה תשולש תא רבסה .א

)תודוקנ 4( 

 יגוס תשולשב םיקסעומה זוחאב יונישה גצומ ובש ,ךינפלש יטמכסה םישרתב ןייע .ב

.תמיוסמ הפוקת ךרואל הקוסעתה

ןמז ךרואל הקוסעתה יגוס תשולשב םיקסעומה זוחא

 םירפסמב רזעיה( הקוסעתה יגוסמ דחא לכב םיקסעומה רועישב םייונישה תא ראת 

)תודוקנ 3(     .)ןמז תודיחיכ םישרתב םינמוסמה

.םישרתב םיגצומה הקוסעתב םייונישה לע םימרוג ינש לש העפשהה תא רבסה .ג

)תודוקנ 4( 

םחפ .92

)תודוקנ 6(      .היגרנא רוקמכ םחפה לש תונורסח ינשו תונורתי ינש רבסה .א

.02–ה האמה לש היינשה תיצחמב םלועב םחפה תיירכב תודונתל םירבסה ינש אבה .ב

)תודוקנ 5( 

גיד .03

)תודוקנ 3(     .םלועב םיבושחה גידה תודשמ השולש ןייצ .א

  ,א ףיעסב תנייצש םירוזאב גידה תבונת תא םיתיחפמה םימרוג ינש רבסה .ב

)תודוקנ 8(     .וז העיגפ םצמצל םיסנמ ןתרזעבש תולועפ יתש ןייצו 

/9 דומעב ךשמה/
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היגולואג

תוחולה תיירואת .13

.העונת לש םיגוס השולשב הזל סחיב הז םיענ םיינוטקטה תוחולה .א

 םיגוסהמ דחא לכב תוחול תעונתל המגוד אבהו ,העונתה יגוס תשולש תא ןייצ 

)תודוקנ 6(      .)סלטאב רזעיהל לכות( 

)תודוקנ 5(       .יאווה ייא ןיבו וניב רשקה תאו "המח הדוקנ" גשומה תא רבסה .ב

היגולואגב תועפותו םיגשומ .23

:םיגשומ לש המישר ךינפל .א

)תודוקנ 5(     .הצובק לכב םיגשומל ףתושמ המ בותכו ,תוצובק שולשל םתוא ןיימ 

טסרוה — 

)רמק( הנילקיטנא — 

טימולוד — 

ןוטריק — 

)רעק( הנילקניס — 

ןֵ Tְ aג — 

.)תועפות שולש — כ"הס( תרצונ איה דציכ ראתו ,הצובק לכמ תחא העפותב רחב .ב

)תודוקנ 6( 

םירמתומ םיעלס .33

)תודוקנ 6(     .הרמתהל םימרוג ינש ןייצו ,)הזופרומטמ( הרמתה יהמ רבסה .א

)תודוקנ 5(     .ולש דחא ןייפאמ ןייצו ,רמתומ עלסל המגוד אבה .ב

היגולופרומואג

ינוחרק בוציע .43

)תודוקנ 11(     .הלא תועפות שולשמ תחא לכ לש תורצוויהה ךרד תא רבסה 

 הנרומ —

ינוחרק סקרק —

דרויפ —
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תונויד .53

.וירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,תונויד רוזא ראתמה ,ךינפלש רויאב ןייע 

)תודוקנ 4(     .רויאב תוגצומה תונוידה בוציע לע חורה תעפשה תא רבסה .א

)תודוקנ 7(     .וז הנויד תרצונ דציכ ראתו ,הנויד לש דחא גוס ןייצ .ב

ירהנ בוציע .63

.םהירחאש ב-א םיפיעסה ינש לע הנעו ,ךינפלש I-VI םירויאב ןייע

)תודוקנ 5(     .םהלש ןוכנה רדסה והמ עבקו ,םירויאב תגצומ העפות וזיא ןייצ .א

)תודוקנ 6(      .וז העפות תרצונ דציכ רבסה .ב

/11 דומעב ךשמה/
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םילקא

תוירבדמ .73

.תוצובק שולשל םיקלוחמ ,םלועב תוירבדמ השיש לש תומש ךינפל 

.)תוירבדמ השולש — כ"הס( רצונ אוה דציכ רבסהו ,הצובק לכמ דחא רבדמב רחב 

)תודוקנ 11( 

ג הצובק ב הצובק א הצובק  

ודרולוק תמר הרהס בימנ  

הדוהי רבדמ ירהלק המקטא  

הרק .83

)תודוקנ 5(     .הרק תרצונ ןהבש םיכרד יתש ראת ?הרק יהמ .א

 ידכ םיאלקח םישמתשמ ןהבש תוטיש יתש ןייצו ,תואלקחל הקיזמ הרק דציכ רבסה .ב

)תודוקנ 6(     .הרקה יקזנ תא תיחפהל

ןתדידמו תוחור יגוס .93

)תודוקנ 5(     ?"רופוב םלוס" והמ .א

.ןהמ תחא לכ תרצונ דציכ רבסהו ,ךינפלש המישרבש תוחורהמ םייתש הרצקב ראת .ב

)תודוקנ 6( 

ודנרוט — 

ןקירוה — 

רה-קמע חור — 

הזירב — 

!החלצהב
לארשי תנידמל הרומש םירצויה תוכז

טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ תושרב אלא םסרפל וא קיתעהל ןיא


