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מה נלמד היום  
שם הפועל והפסוקית המצומצמת  

התפקידים הרטוריים של שם הפועל✓

פסוקית מצומצמת ונשוא מורחב: התפקידים התחביריים של שם הפועל✓

:המרות וזיהוי תפקידים-פסוקית שאינה מצומצמת || פסוקית מצומצמת •

פסוקיות משלימות✓

פסוקיות נושא ונשוא❑

תרגול מסכם❑



ידע מוקדם נדרש

הבחנה בין שם הפועל לשם הפעולה•

הכרת הנשוא המורחב•

הכרת המשפט המורכב על שלל פסוקיותיו•



הטאקישמים סוף לוויכוחים סביב נושא –כאן מחקרים 



פסוקיות נושא ונשוא מצומצמות



פסוקית נושא מצומצמת
',  כדאי'כאשר שם הפועל בא אחרי נשוא מודאלי  כגון 

.  הוא פותח פסוקית נושא' אפשר'

האקדמיה ללשון העברית



פסוקית נושא מצומצמת
פסוקית נושא מצומצמת

יצירתיות  לעודדחשובלמורים •
.כתנאי ללמידה משמעותית

יעודדו  שהם חשובלמורים ❑
.יצירתיות כתנאי ללמידה משמעותית

"  רגילה"פסוקית נושא 

שם  
פועל

פועל  
נטוי



זיהוי פסוקיות
–אבל במקרה של הקורונה , לרוב אנחנו לא נעודד אתכם לקלל

אבל  . נדמה כי ניתן לאחל לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירות

אנגליות ורוסיות הנפוצות  , הקפידו לא לבחור בחלופות ערביות

...אלא לקלל בעברית צחה בלבד, במחוזותינו

זרע  ", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"תוכלו לבחור ב

לך  "ותמיד תוכלו לאחל בפשטות " נבלה סרוחה"או אפילו " מֵריעים

לנאץ ולָאֹר  , לחרף, אפשר גם לגדף, ולא מוכרחים לקלל"...לעזאזל

בלשון נקייה במשמעות  " לברך"ומלשון המקרא , (מלשון ארור)

".לקלל" האקדמיה ללשון העברית



זיהוי פסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקלללרוב אנחנו לא נעודד אתכם 

אבל הקפידו לא . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן 

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל

או " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו 

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלותמיד תוכלו " נבלה סרוחה"אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףאפשר גם , לקללמוכרחים 

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל 

או " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל 

או " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל 

או " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל 

"  זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"או אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
ניתןנדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לבחורלא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחל

בעברית  לקלל אלא , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביות

...צחה בלבד

או  " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

,  (מלשון ארור)ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא 

האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
ניתןנדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לבחורלא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחל

בעברית  לקלל אלא , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביות

...צחה בלבד

או  " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

,  (מלשון ארור)ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא 

האקדמיה ללשון העברית



זיהוי תפקיד הפסוקיות
נדמה כי –אבל במקרה של הקורונה , לקללאתכם נעודדלרוב אנחנו לא 

לא הקפידואבל . לנגיף הארור את מלוא הנאצות והמֵאירותלאחלניתן

אלא  , אנגליות ורוסיות הנפוצות במחוזותינו, בחלופות ערביותלבחור

...בעברית צחה בלבדלקלל 

או " זרע מֵריעים", "דיראון לכל בשר", "בן נעוות המרדות"בלבחורתוכלו

ולא  "...לך לעזאזל"בפשטות לאחלתוכלוותמיד " נבלה סרוחה"אפילו 

מלשון )ולָאֹרלנאץ, לחרף, לגדףגם אפשר, לקללמוכרחים

".לקלל"בלשון נקייה במשמעות " לברך"ומלשון המקרא , (ארור האקדמיה ללשון העברית



בעקבות כנס הלשון העברית–גב האומה 



פסוקית נשוא מצומצמת

.פסוקית המצטרפת לאוגד ויוצרת פסוקית נשוא
סימנה המובהק של פסוקית הנשוא הוא מקומה אחרי  

ולכן  , (או אחרי מקום שאפשר לשתול בו אוגד)האוגד 
שם פועל לאחר אוגד יוצר גם הוא פסוקית נשוא  

.מצומצמת

www.freepik.com



פסוקית נשוא מצומצמת
פסוקית נשוא מצומצמת

אחת המטרות המרכזיות של  •
לעודדהיא21החינוך במאה ה־

.יצירתיות

אחת המטרות המרכזיות של  ❑
יעודדושהיא21החינוך במאה ה־

.יצירתיות

"  רגילה"פסוקית נשוא 

שם 
פועל

פועל 
נטוי



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.לפניך שני משפטים מורכבים
I .  לאחר עיבוד הנתונים התברר כי קבוצת המבוגרים זכתה בציון

.הגבוה ביותר
II .  כדאי להקצות לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום

.כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן, החברתי

אחת הפסוקיות היא  )בכל משפט את הפסוקית תחם •
(פסוקית מצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.לפניך שני משפטים מורכבים
I . בציון  זכתהכי קבוצת המבוגרים התבררלאחר עיבוד הנתונים

.הגבוה ביותר
II .להקצות לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום  כדאי

.כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן, החברתי

אחת הפסוקיות היא  )בכל משפט את הפסוקית תחם •
(.פסוקית מצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.לפניך שני משפטים מורכבים

I . זכתהקבוצת המבוגרים כיהתבררלאחר עיבוד הנתונים
.בציון הגבוה ביותר

II .לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום  להקצותכדאי
.כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן, החברתי

אחת הפסוקיות היא  )בכל משפט את הפסוקית תחם •
(.פסוקית מצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.לפניך שני משפטים מורכבים

I . זכתהקבוצת המבוגרים כיהתבררלאחר עיבוד הנתונים
.בציון הגבוה ביותר

II .לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום  להקצותכדאי
.כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן, החברתי

אחת הפסוקיות היא  )בכל משפט את הפסוקית תחם •
(.פסוקית מצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.לפניך שני משפטים מורכבים

I . זכתהקבוצת המבוגרים כיהתבררלאחר עיבוד הנתונים
.בציון הגבוה ביותר

II .לאנשים מבוגרים תפקידי מפתח בתחום  להקצותכדאי
.כמו תפקידי ייעוץ וניהול משא ומתן, החברתי

המשותף לשתי הפסוקיות התפקיד התחביריציין את •
.  שתחמת

פסוקית נושא✓



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
. פסוקית מצומצמתלפניך משפט מורכב בעל 

חשוב לדעת את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי  

.  המוח בלכידת תשומת הלב של הילדים

פסוקית רגילההמר את המשפט במשפט מורכב שתהיה בו •

.במקום הפסוקית המצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
. פסוקית מצומצמתלפניך משפט מורכב בעל 

לדעת את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי  חשוב

.  המוח בלכידת תשומת הלב של הילדים

פסוקית רגילההמר את המשפט במשפט מורכב שתהיה בו •

.במקום הפסוקית המצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
. פסוקית מצומצמתלפניך משפט מורכב בעל 

את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי  לדעתחשוב

.  המוח בלכידת תשומת הלב של הילדים

פסוקית רגילההמר את המשפט במשפט מורכב שתהיה בו •

.במקום הפסוקית המצומצמת



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
. פסוקית מצומצמתלפניך משפט מורכב בעל 

את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי  לדעתחשוב

.  המוח בלכידת תשומת הלב של הילדים

פסוקית רגילההמר את המשפט במשפט מורכב שתהיה בו •

.במקום הפסוקית המצומצמת

הדבר

שם 
פועל

פועל  
נטוי



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
. פסוקית מצומצמתלפניך משפט מורכב בעל 

את האמת על מעורבותם של המומחים במדעי  לדעתחשוב

.  המוח בלכידת תשומת הלב של הילדים

פסוקית רגילההמר את המשפט במשפט מורכב שתהיה בו •

.במקום הפסוקית המצומצמת

נדעש



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
ובהם עצות לרכישה בטוחה באינטרנט מטעם , לפניך שלושה משפטים

.במשפטים מסומנים שלושה שמות פועל.המועצה הישראלית לצרכנות

.I מי הגוף המנהל את האתר  לוודא לפני כל רכישה באתר קניות רצוי
.ומפעיל אותו

.II חיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת אמינות  לערוךמומלץ
.האתר

.III באתר את מדיניות החזרת המוצריםלבדוקלפני הרכישה חשוב.

.שמות הפועל המסומנים בקו במשפטים פותחים פסוקיות מצומצמות•

.המשותף לכל הפסוקיות המצומצמותהתפקיד התחביריציין את •



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
ובהם עצות לרכישה בטוחה באינטרנט מטעם , לפניך שלושה משפטים

.במשפטים מסומנים שלושה שמות פועל.המועצה הישראלית לצרכנות

.I מי הגוף המנהל את האתר  לוודארצוילפני כל רכישה באתר קניות
.ומפעיל אותו

.IIחיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת אמינות  לערוךמומלץ
.האתר

.III באתר את מדיניות החזרת המוצריםלבדוקחשובלפני הרכישה.

.שמות הפועל המסומנים בקו במשפטים פותחים פסוקיות מצומצמות•
.המשותף לכל הפסוקיות המצומצמותהתפקיד התחביריציין את •

(מצומצמת)פסוקית נושא ✓



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
ובהם עצות לרכישה בטוחה באינטרנט מטעם , לפניך שלושה משפטים

.במשפטים מסומנים שלושה שמות פועל.המועצה הישראלית לצרכנות

.I מי הגוף המנהל את האתר  לוודארצוילפני כל רכישה באתר קניות
.ומפעיל אותו

.IIחיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת אמינות  לערוךמומלץ
.האתר

.III באתר את מדיניות החזרת המוצריםלבדוקחשובלפני הרכישה.

שמות הפועל שלפניהמשותף למילים התפקיד התחבירימהו •
 ?המסומנים בקו

(מודאלי)נשוא ✓



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 
ובהם עצות לרכישה בטוחה באינטרנט מטעם , לפניך שלושה משפטים

.במשפטים מסומנים שלושה שמות פועל.המועצה הישראלית לצרכנות

.I מי הגוף המנהל את האתר  לוודארצוילפני כל רכישה באתר קניות
.ומפעיל אותו

.IIחיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת אמינות  לערוךמומלץ
.האתר

.III באתר את מדיניות החזרת המוצריםלבדוקחשובלפני הרכישה.

פסוקית  והמר אותו במשפט שתהיה בו , בחר באחד מן המשפטים•
.במקום הפסוקית המצומצמתרגילה שם 

פועל
פועל  
נטוי



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.I מי הגוף המנהל את  לוודארצוילפני כל רכישה באתר קניות
.האתר ומפעיל אותו

והמר אותו במשפט שתהיה בו , בחר באחד מן המשפטים•
.במקום הפסוקית המצומצמתפסוקית רגילה

מי הגוף המנהל את האתר  נוודאשלפני כל רכישה באתר רצוי ✓
.ומפעיל אותו

שם 
פועל

פועל  
נטוי



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.Iחיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת  לערוךמומלץ
.אמינות האתר

והמר אותו במשפט שתהיה בו , בחר באחד מן המשפטים•
.במקום הפסוקית המצומצמתפסוקית רגילה

חיפוש בגוגל או בפורומים מוכרים לבדיקת ייערךשמומלץ✓
.אמינות האתר

שם 
פועל

פועל  
נטוי



תרגול-פסוקיות נושא ונשוא 

.I באתר את מדיניות החזרת  לבדוקחשובלפני הרכישה
.המוצרים

והמר אותו במשפט שתהיה בו , בחר באחד מן המשפטים•
.במקום הפסוקית המצומצמתפסוקית רגילה

באתר את מדיניות החזרת  יבדקושחשובלפני הרכישה ✓
.המוצרים

שם 
פועל

פועל  
נטוי



אל תגעו בכלום–כאן קורונה 



תרגול מסכם



תרגול מסכם
.ובו פסוקית מצומצמת, לפניך משפט מורכב

.העם היהודירבים ראו במכבייה תשובה על הניסיונות להשפיל את 

.במשפטהפסוקית המצומצמתתחם את •

.של הפסוקית המצומצמתהתפקיד התחביריציין את •

(בלי פסוקית מצומצמת)במשפט פשוטהמר את המשפט •

ציין מהו התפקיד התחבירי החדש של  , במשפט הפשוט שכתבת•

.המילים המסומנות בקו במשפט הנתון



תרגול מסכם
.ובו פסוקית מצומצמת, לפניך משפט מורכב

.העם היהודיאת להשפילבמכבייה תשובה על הניסיונות ראורבים 

.במשפטהפסוקית המצומצמתתחם את •

.של הפסוקית המצומצמתהתפקיד התחביריציין את •



תרגול מסכם
.ובו פסוקית מצומצמת, לפניך משפט מורכב

.את העם היהודילהשפילבמכבייה תשובה על הניסיונות ראורבים 

.במשפטהפסוקית המצומצמתתחם את •

.של הפסוקית המצומצמתהתפקיד התחביריציין את •

(מצומצמת)פסוקית לוואי ✓



תרגול מסכם
.ובו פסוקית מצומצמת, לפניך משפט מורכב

.העם היהודיאת להשפילבמכבייה תשובה על הניסיונות ראורבים 

(בלי פסוקית מצומצמת)במשפט פשוטהמר את המשפט •

 העם היהודיהשפלתרבים ראו במכבייה תשובה על ניסיונות  .
שם פעולה

שם פועל



תרגול מסכם
.ובו פסוקית מצומצמת, לפניך משפט מורכב

.העם היהודיאת להשפילבמכבייה תשובה על הניסיונות ראורבים 

ציין מהו התפקיד התחבירי החדש של  , במשפט הפשוט שכתבת•

.המילים המסומנות בקו במשפט הנתון

 העם היהודיהשפלתרבים ראו במכבייה תשובה על ניסיונות  .

לוואי✓



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב

.ההצעה שנשתתף בשיעורים מקוונים עוררה התלהבות רבה בכיתה

.תחם את הפסוקית שבמשפט•

.המר את הפסוקית שבמשפט זה בפסוקית מצומצמת•

איזה מידע מן המשפט המקורי אבד כשהפסוקית שבו נהפכה  •

?לפסוקית מצומצמת



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב

.התלהבות רבה בכיתהעוררהבשיעורים מקוונים נשתתףשההצעה 

.תחם את הפסוקית שבמשפט•



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב

.התלהבות רבה בכיתהעוררהבשיעורים מקווניםנשתתףשההצעה 

.תחם את הפסוקית שבמשפט•



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב

.התלהבות רבה בכיתהעוררהבשיעורים מקווניםנשתתףשההצעה 

.המר את הפסוקית שבמשפט זה בפסוקית מצומצמת•

 התלהבות רבה  עוררהבשיעורים מקווניםלהשתתףההצעה

.בכיתה

שם פועל

פועל נטוי



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב

.התלהבות רבה בכיתהעוררהבשיעורים מקווניםנשתתףשההצעה 

 התלהבות רבה  עוררהבשיעורים מקווניםלהשתתףההצעה

.בכיתה

איזה מידע מן המשפט המקורי אבד כשהפסוקית שבו נהפכה  •

?לפסוקית מצומצמת

?מי משתתף בשיעורים–הנושא המפורש ✓



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב ובו פסוקית מצומצמת

שאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית היא היוצרת בו את  

.הרצון לפנות בתפילה לבורא

.תפקידה התחביריוכתוב את , את הפסוקית המצומצמתתחם •

כתוב את המשפט מחדש והמר את הפסוקית המצומצמת בפסוקית  •

(.את נושא הפסוקית כתוב על פי ההקשר)רגילה

. במשפט זההסבר מהו היתרון בשימוש בפסוקית מצומצמת •



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב ובו פסוקית מצומצמת

בו את  יוצרתההיאשאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית 

.בתפילה לבוראלפנותהרצון 

.תפקידה התחביריוכתוב את , את הפסוקית המצומצמתתחם •



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב ובו פסוקית מצומצמת

בו את  יוצרתההיאשאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית 

.בתפילה לבוראלפנותהרצון 

.תפקידה התחביריוכתוב את , את הפסוקית המצומצמתתחם •

(מצומצמת)פסוקית לוואי ✓



תרגול מסכם
.לפניך משפט מורכב ובו פסוקית מצומצמת

בו את  יוצרתההיאשאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית 

.בתפילה לבוראלפנותהרצון 

כתוב את המשפט מחדש והמר את הפסוקית המצומצמת בפסוקית  •

(.את נושא הפסוקית כתוב על פי ההקשר)רגילה

  שאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית היא היוצרת בו את

.בתפילה לבוראיפנההואשהרצון 



תרגול מסכם

בו את  יוצרתההיאשאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית 

.בתפילה לבוראלפנותהרצון 

  שאיפתו  הטבעית של האדם לרווחה רוחנית וגשמית היא היוצרת בו את

.בתפילה לבוראיפנההואשהרצון 

. במשפט זההסבר מהו היתרון בשימוש בפסוקית מצומצמת •

הפנייה היא של כל  אוההדגשה היא על הפעולה ולא על עושה הפעולה ✓

.אדם ולא של אדם מסוים



!תודה על ההקשבה
.  פתרו ושלחו למורה שלכם. מצורף תרגול

!בהצלחה



א לחוק זכות 27השימוש ביצירות במהלך שידור זה נעשה לפי סעיף 

,  אם הינך בעל הזכויות באחת היצירות. 2007-ח"תשס, יוצרים

זאת באמצעות , באפשרותך לבקש מאיתנו לחדול מהשימוש ביצירה

rights@education.gov.ilל "פנייה לדוא

נוהל שימוש ביצירות מוגנות בזכויות יוצרים ואיתור בעלי זכויות  


