
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

ב     לכיתב ה וטכנולוגיב ה מדב התיכל היגולונכטו ע שיב התיכל היגולונכטו עוב התיכל היגולונכטו עדמ ר

   -  : בְְּחוְֹמב התיכל היגולונכטו עדמ רִים  חוֹזב התיכל היגולונכטו עדמ ֵר ְּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁמְּו מייקב התיכל היגולונכטו עדמ רים ב השיב התיכל היגולונכטו עוב התיכל היגולונכטו עדמ ר נושםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א

 ,   ,  ,    : ְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ   ְּו ג צִבְעִי ב התיכל היגולונכטו עדמ ָרִַים ִמְספְּ ְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאלֵט טו נְיב התיכל היגולונכטו עדמ ַר ְְּלִילֵי ג ב ְּ ְְּדו נםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאב ִהצְַטי
ְָּטב ה  ְטיו ֵי ְַּפְּ ד

  : ֹן  דּוֹרו אֲבִינֹעןֹורֹוּד ַם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּמוֶֹרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה עןֹורֹוּד ִם



? ֲאנ?ִי  מוֶֹרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה, •ִמ?י
•... ו  ַסְקָרן
בַּנְּשָׁמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה • מייקר
•: ב  עוֹבֵד

? מ?י?יקר?י?ם    בִּכ?םירקיימ ְָל?םירקיימ ל ז?םירקיימ לָלְכִּב ֶה ָמ?םירקיימ לָלְכִּב ה

עֲשִׂיָּנִיןֹורֹוּד ם  - • ּקִינןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה ּתַ בְִּעבְִרית
•... בִָריןֹורֹוּד ם       דְּ וְִלְבנוֹת ְלנַּסוֹת שֶּׁסְַקָרן וְאַַחת ֶאָחד כָּל
שֶׁעוֹשִׂיןֹורֹוּד ם    • בִָריןֹורֹוּד ם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהדְּ וְכָל חוּמִיןֹורֹוּד ם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּתְ בְּכָל
יֶַדע     • וןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ְַהְחָלפַת שִּׁתועַדֶי תַפָלְחַהְו ּף שֶׁל עוָֹלמִית נוּעןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה ּתְ



? ְּוֹם   ב ַהי נִלְָמד ָמב ה

?

 .       ,   , בַּבִַּי . ת   ּ ש . תִיַּבַּב ּונָל ֶׁיֵּש . תִיַּבַּב ּונָל ׁלָנו ַהזְִּמינִי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם ַהחוְֹמִרי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם ֵמֶאח . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה ָד חֹוזֵר בְּש . תִיַּבַּב ּונָל ִּׁמוּש . תִיַּבַּב ּונָל ׁ מוּצָר נָכִי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה דָחֶאֵמ ,רֵזֹוח ׁשּוּמִׁשְּב ,רָצּומ ן ַהיּו . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ֹם

ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּסְבִיבןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה      אֵיכוּת עַל ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהשְּׁמִיָרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ֲחשִׁיבוּת
ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּסְבִיבןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה        עַל ְלשְּׁמִיָרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ֲחשׁוּבִיןֹורֹוּד ם ֻחּקִיןֹורֹוּד ם שְׁלוֹשןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָׁה עןֹורֹוּד ִם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶהכֵּרוּת

חוֹזֵר    בְִּשּמוּש יְִציָרוֹת ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֲהכָנַת



? ְּב התיכל היגולונכטו עדמ ר   לַשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁב התיכל היגולונכטו עו לב ְָהבִיםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א ָמב ה
 ,   ,  , ּפִיןֹורֹוּד ם   דַּ גּוֹאָשׁ צִבְעִי מְִסּפַָריןֹורֹוּד ִם םיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,טוּאֵָלםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ט נְיַר גְִּליֵלי




ְּב התיכל היגולונכטו עדמ ר  –    ו פְּ בְְּסְִּ נַתְִחיל בְְּכֵי רּוּפִּסְּב ליִחְתַנ – ף ַמתְִחילִים

 , ב ַהקְִַּי ,ץ   ְְֵּמי ִמי בְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ְֶאָחד
 , ִי     ְַחתְּ ִמשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ְׁפְּ לְפִיְקנִיק יוֹצםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ְִאים ְּ ְּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֲאנְַחנו ב ֶהְחלְַטנו

.    , ' וֲַחִטיפִים  ב התיכל היגולונכטו עדמ ֵרֹות פְּ יב התיכל היגולונכטו עדמ ְרָקֹות ים וִיצִ ְְּ ֶסנְד ְּ םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאב התיכל היגולונכטו עדמ רַזְנו
 ,   , " ְלְַסִטיק,   פְּ ְֵּקי בְְַּקבְּו ם ְּ ְּו ְֹּוסֹותוְַסכ כ ְָּחֹות צַל

ְֹּות,  ִי ַמפְּ
ֵמעָלֶיב ָה       לִפב התיכל היגולונכטו עדמ ְֹרס נַיְלֹו ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן ַת ְַּמפְּ ו ב התיכל היגולונכטו עדמ רְגִילב ָה ֹב ה ִמפְּ

.    , ב ָה   םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ַאשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ְׁפְּ שַׂקְִּית ְּב ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ָן וְכַמְּו ְ ְֹּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה אתְִּתְלַכְלֵך שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁל ְְֵּדי כ



... ְ ב ֶהְמשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֵׁך

ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת         כָּל ֶאת ּ וּבַּסִיּוןֹורֹוּד ּםןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהכְנְַסנו בְּפִיְקנִיק ּ מַּמָשׁנןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֱֶהנִינו
 ...     , נִָקי   מָקוןֹורֹוּד ֹם ּ ּאֲַחֵרינו ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהשְׁאְַרנו גְּדוָֹלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה אַַחת ְלשַּּׂקִית

!!!    ּ ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהכָּבוֹדָלנו כָּל בֶּאֱֶמת
. אַַחת    בְּעָיןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהיְָתןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ַרק

      , ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהשַּּׂקִית  ְ בְּתוֹך שֶׁןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהיןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה מָןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה כָּל כַּּמוּבָן וןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ְִהיא
?םירקיימ לָלְכִּב ַהפְּסֹ?םירקיימ ֶל !ת! וּבְִקצּוּר 



? בְְַּעיתִית   ְסֹלֶת ב ָהפְּ ְָּע ְּו ָמד

נְעִימִיןֹורֹוּד ם      לֹא ֵריחוֹת מְפִיצָןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ּפְסֶֹלת
ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּסְבִיבָןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה     ֶאת מְזןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶַהֶמת ּפְסֶֹלת
ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהַחיִּיןֹורֹוּד ם     ְלבַעֲֵלי ִּיָקןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה מַז ּפְסֶֹלת

ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהנּועַדֶי תַפָלְחַהְו ֹף     ֶאת מְכֶַעֶרת ּפְסֶֹלת



לוְֹמִדים  ַעכְשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ָׁיו

יוןֹורֹוּד ֹם        כָּל מַשְִׁליכִיןֹורֹוּד ם ּ ּאֲנְַחנו ַּיִתשֶׁלָּנו שֶׁבַּב גְּדוָֹלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ַלּפַח :  כַּּמוּת ּפְסֶֹלת  שֶׁל
....   ,   , וְעוֹד  ֻקפְָסאוֹת ֲחםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ִטיפִיןֹורֹוּד ם אֲִריזוֹת ָחָלב ַקְרםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,טוֹנֵי

 ? מְִתמַלֵּא     בַּבַּיִת כְּשןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶַׁהּפַח עוֹשִׂיןֹורֹוּד ם מןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה
. בַּחו.ּץ      יוֵֹתר ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהגָּדוֹל ַלּפַח ֹ מַשְִׁליכִיןֹורֹוּד םאוֹתו

 ? מְִתמַלֵּא       ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהבַּיִת ְִּקְרבַת שֶׁב ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהגָּדוֹל כְּשןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶַׁהּפַח עוֹשִׂיןֹורֹוּד ם וּמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה
 . ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת      ֶאת וְלוַֹקַחת גְּדוָֹלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה מַשָּׂאִית מַגִּיעןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה

?םירקיימ לְָא?ן?אֲבָל                                                 



ב ַהְטָמנב ָה

ְלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ְטמָנןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה    עוֶֹבֶרת .ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת ?םירקיימ לָלְכִּב ָהֲאָדָמ?םירקיימ לָלְכִּב ה  ְ בּ !ְתוֹך

    ? ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהְרבןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֵּה    ּתוֹפֶֶסת ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת זןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶה עןֹורֹוּד ִם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהבְּעָיןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה וּמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה
ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּתְןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :הוןֹורֹוּד ֹם        מֵי וְֶאת אוָֹתןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ּה וּמְזןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶַהֶמת בָּאֲָדמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה מָקוןֹורֹוּד ֹם

יןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה. ְחּתֶ שֶּׁמִּתַ
     ְ מןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֵַהחוֹמְִריןֹורֹוּד םשֶׁבְּתוֹך ֵחֶלק ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהשָּׁנִיןֹורֹוּד ם ְ בְֶּמשֶׁך

  ּ ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהאֲָדמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהיֵעְָלמו
 .     ּ לֹאיֵעְָלמו ְלעוָֹלןֹורֹוּד ם מןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֵֶהןֹורֹוּד ם וְֵחֶלק

  , בְּעָיַת,     ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהאֲָדמןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה ְ שןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִֶׁהיאבְּתוֹך ּ ֲאפִלּו וְָלכֵן
 . ּתִשָּׁאֵר   מִיד ּתָ ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת



מחשבב ה

? ב הסביבב ה      ב התיכל היגולונכטו על לשמוב התיכל היגולונכטו עדמ ר נית ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן לדב התיכל היגולונכטו עתכם כיצד

?

?? ?



שׁוֹמְִריןֹורֹוּד ם       ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּסְבִיבָןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה שֶׁעַל ֻחּקִיןֹורֹוּד ם שְׁלוֹשָׁןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה ֶאְתכןֹורֹוּד ֶם .נְַלּמֵד

וְבְּקוֹל      יַַחד אוָֹתןֹורֹוּד ם וְנָגִיד ּ :בּוֹאו

 ִמעוּט

חוֹזֵר  –ִמְחזוּר  שִּׁמוּשׁ

ִחידוּש - ִמ?יְחדוּש

ֻחקְִּים  שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ְׁלוֹשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁב ָה



 - ְּט  ִמיב התיכל היגולונכטו עו ב התיכל היגולונכטו עדמ רםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ִאשוֹ ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן חוֹק

בִּמְעםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ַט ִמעוּט –  ּמֵשׁ ְלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהשְּׁתַ

ַרב    בַּד שַּׂקִית
ּפַעֲמִית

ַחד   שַּׂקִית
ּפַעֲמִית



ְּב התיכל היגולונכטו עדמ ר  -  ִמְחזו ֶשנִי חוֹק

ָלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ּה      ִמְחזוּר –  ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּמְַתאִיןֹורֹוּד ם ַלּפַח ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהּפְסֶֹלת ֶאת וְּלמַיֵּן ִלזְרֹק

בְַּקבּוֵּקי   ּפַח
ּפְַלְסםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ִטיק

אֲִריזוֹת  ְלנְּיָר ּפַח  ּפַח



ְּש  -  ְּו ִמְחד ְשלִיִשי חוֹק

 -  / ִמ?יְחדוּש  חוֹזֵר אֶַחֶרת    ש -שּודְחיִמ /רֵזֹוח ִׁמּוּש -שּודְחיִמ /רֵזֹוח ׁ בְּצוָּרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה שׁוּב ֹ ּמֵשׁבּו ְלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהשְּׁתַ
: ְלֻדגְמָא



יוֹצב התיכל היגולונכטו עדמ ְרִים  עַכְשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ָׁיו

 

: ְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א        וב ְהו ְִַּית בְַּב ְּ ְֵּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁלָנו שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁי זִָמי ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן ֵמחוֵֹמב התיכל היגולונכטו עדמ ר ְֹּב התיכל היגולונכטו עדמ ר וְנִצ ְּ בְּוֹםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה או
נְיַר  טֹוָאל  ֵט       ש . תִיַּבַּב ּונָל ֶׁל ַקְר  טוֹ . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה דָחֶאֵמ ,רֵזֹוח ׁשּוּמִׁשְּב ,רָצּומ ן גְּלִילֵי

 , נִגְמַר          אוָֹתןֹורֹוּד ם ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָהעוםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ֵֹטעַדֶי תַפָלְחַהְו ף שןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶַׁהנְּיָר ְלאַַחר ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהנְּיָר בִּגְִליֵלי ַלעֲשׂוֹת ן נִּתָ מןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ָה
? ָחָדשׁ      ּ וְִליצֹרמַשןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֶּׁהו בַּּפְסֶֹלת ְלןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהפְִחית כְֵּדי

יוןֹורֹוּד ֹם?    בְּכָל ןֹורֹוּד ם עְּתֶ ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ֲהידַּ
ִָּריןֹורֹוּד ם מְיֻצ

נְיַר    83 גְִּליֵלי ֹן מִיְליו
םיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,טוֹאֵָלםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,ט



! חוֹ . ָתמוֹ . ת   -  ֵמֶה . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם ֹּר וְנִצ ּ בּוֹאו
טֹוםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאלֵט.    1 נְיב התיכל היגולונכטו עדמ ַר ְָּלִיל ג ְּ ְקחו

2.       .ְ ְִּיםלםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאֹב התיכל היגולונכטו עדמ רֶך ְקַטנ ים ַסְִּ פְּ ְּ ב התיכל היגולונכטו עדמ ָרִַיםִחתְכו ִמְספְּ בְְֶּעזב התיכל היגולונכטו עדמ ְרַת

3   , שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶֶׁמשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ.         ְָּצב התיכל היגולונכטו עדמ ֵר שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁתְִּו עַד ְְּזב התיכל היגולונכטו עדמ ַרְתְֶּם שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁג ָקָט ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן ַס פְּ ְֹּל כ ְּ ,ץ חו ֵי ְְּלַפְּ כ ְּ ְֵָּעתָקפְלו כ

  ?    ! ְּב ֶה  נְגַל ְָּד ִמי בְּב ָהְּ נִשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ְׁתְַּמְֵּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ ְ םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֵאיך חוֹתֶֶמת ְּ יָצב התיכל היגולונכטו עדמ ַרְנו
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,  צַלַּח . ַתנָכִי ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן .4.     ְ ו ְּוֹםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ ג צֶבב התיכל היגולונכטו ַע ְמעַט /  עִם ַּּפֵי  ֵריִקי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה ד ַּּפִי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם  . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה ד
  ְטיו  ָּטה

ְֶּבב התיכל היגולונכטו ַע      .5. בְַּצ ְּת בְַּעֲִדינו םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה אוֹתוֹ וְנְִטבְֹּל ְְּיב התיכל היגולונכטו עדמ ָר ב ַהנ בְְּגָלִיל נםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֱֶאָחז

.6.. עֲִדינב ָה       לְִחיצב ָה ְּב התיכל היגולונכטו עת בְִּתְנו ב התיכל היגולונכטו עדמ רֵיק לְַד רּוּפִּסְּב ליִחְתַנ – ף םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה אוֹתוֹ נַעֲבִיב התיכל היגולונכטו עדמ ר
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: נוָֹס רּוּפִּסְּב ליִחְתַנ – ף   ְָּלִיל ג נִקְַּח

1.      ' ' , ְָּלִיל.   ב ַהג שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁל ב ַהתְְַּחתְּו ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ֹן ב ַהֵחלֶק םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֶאת ְֹּט נִצְב ְּב התיכל היגולונכטו ָעֹות ב ָהםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֶאצְב בְְֶּעזב התיכל היגולונכטו עדמ ְרַת

ְָּלִיל.       2 ב ַהג שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁל ב ָהעֶלְיו ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ֹן ב ַהֵחלֶק בְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ְֶאְמצב התיכל היגולונכטו ַע ַמטְָּב ה נְִדָח רּוּפִּסְּב ליִחְתַנ – ף

 . ְֵּב       ב ַהל שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁל ב ָהֶעלְיו ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ֹן ב ַהֵחלֶק םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֶאת לִיצֹב התיכל היגולונכטו עדמ ר ְְֵּדי כ

וְֹלםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א.          3 תְֲַּחזִיק ְּב התיכל היגולונכטו עדמ רב ָה ְּו שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁב ַהצ ְְֵּדי כ ְָּלִיל לַג ִמסְָּבִיב ְֶּבֶק ד נְיב התיכל היגולונכטו עדמ ַר ְמעַט נָשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁים

תְִּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ְׁתְְַּחב התיכל היגולונכטו עדמ רב התיכל היגולונכטו עדמ ֵר.  

4..    , ְַּ רּוּפִּסְּב ליִחְתַנ – ף.       ב ַהד םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֶאת וְנְַחתְִּים ְּוֹםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ָאש בְַּג ְָּלִיל ב ַהג שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ֶׁל ב ַהקְָּצב ֶה םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֶאת נְִטבְֹּל

לֵב  1חוֹתֶֶמת
2

3

4



לֵב  חוֹ . ֶתֶמ . ת




 ? ַהיּו . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ֹם   ּ ָמהלַָמ . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה ְדנו

ְסֹלֶת       פְּ ב ֲהמוֹ ָהיֶלָעֵמ סֹרְפִל ן ְּב התיכל היגולונכטו עדמ ְרִים ְמיַצ ְּ וְיוֹםםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֲאנְַחנו יוֹם בְְּכָל

וְלִפְעִָמים       לב ְֵהָעלֵם ְּוֹת ב התיכל היגולונכטו עדמ רַב שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ָׁנִים לוֵֹקַח ְֹסלֶת לַפְּ
. ְְּלָל    כ נֶעֱלֶֶמת לֹםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א ב ִהיםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה א

 . םיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה אֹותב ָהְּ     ְְּמזב ֶַהֶמת ו בְּםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁשּוּמִׁש - םירקיימ :רועישה ֲַאָדָמב ה ֻמְטֶמנֶת ְסֹלֶת ב ַהפְּ



וְּמַסכְִּמי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם   ְמַסיְיִמי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ם

ב ַהפְָחתב ָה, ִמיעו  ּט - בְְּעֶזב התיכל היגולונכטו עדמ ְרַת 
,ִמיחְזוּר - חוֹזב התיכל היגולונכטו עדמ ֵר   ְּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ  שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁמְּו

ָחָדשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ  וְִמיח . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םיִניִמְּזַה םיִרְמֹוחַה ְדוּש -  ְּשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ׁ שםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁמְּו
 . יוֹ . ֵתר       לְנִָקי ָהעוֹל . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש ָם ֶא . ת ְ עוֹזְִרי . תִיַּבַּב ּונָל ׁשֵּיֶׁש םלֲַהֹפך ּ ֲאנַחְנו



ְֵּל  לְתב התיכל היגולונכטו עדמ ַרְג ַמְמשםיִרְמֹוחְּב רֵזֹוח ִׁיכִים

   , שןֹורֹוּד ָׁם  ּ כְִּתבו ְלגוּגֶל ּ " ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהכָּנְסו טוָֹא?םירקיימ לֵט"     נ?ְיַר ג?םירקיימ ְּל?ִי?םירקיימ ל?ֵי עִ?ם ּ ?יְצ?ִירֹו !ת וְּתגַלּו
. ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ַהנְּיָר         מִגְִּליֵלי ִליצֹר ן שֶׁנִּּתָ מְַרןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ִהיבוֹת יְצִירוֹת שֶׁל שֵָׁלןֹורֹוּד ם עוָֹלןֹורֹוּד ם



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיתןֹורֹוּד ם   תודןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :ה
בשידור

מםיִּפַּד ,ׁשָאֹוּג יִעְבִצ ,םִיַרָּפְסִמ ,טח      ע״י ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :החינוך משרד עבור ןֹורֹוּד םַעֹניִבֲא :הופק
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