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' -' 'ו    'ו-'ג המחש'ו-'ג ב מדע'ו-'ג בשחמה י ש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
  –   : תפ'וח'ו-'ג בשחמה ים  א'ו-'ג בשחמה יס'וםיחופת ף משחםיחופת ףוסיא – ק 'ו-'ג בנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ית הש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר נ'ושא

  : םיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ינ'ו-'ג בשחמה ין  'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יטה המ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רה עם



? ה'ו-'ג בשחמה י'ום   נלמד מה
•' סםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ     ס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בת את להכ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר נמש'ו-'ג בשחמה י'ץארקס תביבס תא ריכהל ך
•"  "  ' תפ'וח'ו-'ג בשחמה ים  א'ו-'ג בשחמה יס'וםיחופת ף משחםיחופת ףוסיא – ק 'ו-'ג בסםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ץ נ'ו-'ג בנה
המםיחופת ףוסיא – קלדת     • מםיחופת ףוסיא – קש'ו-'ג בשחמה י 'ו-'ג בעז'ו-'ג בשחמה יעדמ רת דמ'ות נפע'ו-'ג בשחמה יל
•) 'ו'ו-'ג בשחמה י'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רד     )  ע'ולה נ'ו-'ג בשחמה יםיחופת ףוסיא – ק'וד מ'ונה ל'ו-'ג בנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ית 'ו-'ג במשתנה נשתמש
המשחםיחופת ףוסיא – ק   • 'וש'ו-'ג בשחמה יפ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר שלכם ת'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג'ול



? ה'ו-'ג בשחמה י'ום   נ'ו-'ג בנה מה




שלנ'ו     המשחםיחופת ףוסיא – ק כלל'ו-'ג בשחמה י את נ'ו-'גד'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
שמאלה       – • א'ו 'ו-'ג בשחמה ימ'ו-'ג בשחמה ינה 'וה'ולכת שפ'ונה םיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יפ'וד דמ'ות

המשתמש       'ו-'ג בשחמה יד'ו-'ג בשחמה י על מםיחופת ףוסיא – קלדת 'ו-'ג בעז'ו-'ג בשחמה יעדמ רת של'ו-'ג בשחמה יטה
אםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יעדמ רא'ו-'ג בשחמה ית      • 'ו-'ג בצ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רה נ'ופל'ו-'ג בשחמה ים ש'ונ'ו-'ג בשחמה ים 'ו-'ג בצ'ו-'ג בע'ו-'ג בשחמה ים תפ'וח'ו-'ג בשחמה ים

למטה    מלמעלה ש'ונה 'ו'ו-'ג במה'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ות
צה'ו'ו-'ג ב       – • א'ו אד'ום תפ'וח א'וסםיחופת ף הםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה יפ'וד כאש'ו-'ג בשחמה יעדמ ר

נםיחופת ףוסיא – ק'ודה   מםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בל'ו-'ג בשחמה ים
•    – ) נםיחופת ףוסיא – ק'ודה    ) מ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה יד'ו-'ג בשחמה ים 'ו-'ג בשחמה יעדמ רםיחופת ףוסיא – ק'ו'ו-'ג ב ח'ום תפ'וח א'וסםיחופת ף כאש'ו-'ג בשחמה יעדמ ר





! לד'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקס תביבס תא ריכהל ך   נצא 'ו-'ג ב'וא'ו



מתח'ו-'ג בשחמה יל'ו-'ג בשחמה ים   מא'ו-'ג בשחמה יפה
'ו-'ג ב'ו-'ג'ו'ו-'גל–   1של'ו-'ג ב  ח'ו-'ג בשחמה יפ'וש

המשחםיחופת ףוסיא – ק'ו-'ג בשחמה ים  מ'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ רש



לאת'ו-'ג בשחמה יעדמ ר -   2של'ו-'ג ב  כנ'ו-'ג בשחמה יסה



לס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בת -   –   3של'ו-'ג ב  כנ'ו-'ג בשחמה יסה לאת'ו-'ג בשחמה יעדמ ר התח'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ות
הלמ'ו-'ג בשחמה ידה



הח'ו-'ג בשחמה ינ'ו'ץארקס תביבס תא ריכהל ך –     4של'ו-'ג ב  מש'ו-'ג בשחמה יעדמ רד של למשתמש כנ'ו-'ג בשחמה יסה



חדש –   5של'ו-'ג ב  פ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו'ו-'ג בשחמה יםיחופת ףוסיא – קט 'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ רת



שלכם  האת'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
 . הש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר        'ו-'ג במהל'ץארקס תביבס תא ריכהל ך ע'ו-'ג בדנ'ו שעל'ו-'ג בשחמה י'ו המשחםיחופת ףוסיא – ק את אצלכם 'ו-'ג בנ'ו

! משלכם          מםיחופת ףוסיא – ק'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה ית ל'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ רה א'ות'ו 'ולהפ'ו'ץארקס תביבס תא ריכהל ך המשחםיחופת ףוסיא – ק את לשנ'ות מ'וזמנ'ו-'ג בשחמה ים אתם
הקיפוד   הדופיקה תפו    ח     דמודופיקה ת דמודופיקה ת




'ומסכמ'ו-'ג בשחמה ים  מס'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ימ'ו-'ג בשחמה ים

     המשפ    חודופיקה ת מכ תוחפשמה ל כמע תוחפשמה לכמ ט בפקודודופיקה ת השדופיקה תמשנו

הקיימודופיקה ת! 

  (    ניקוד הוספדופיקה ת ניקוד מונה  תוחפשמה למדנו תוחפשמה לבנודופיקה ת

) ניקוד  והורדדופיקה ת

      הדמודופיקה ת בדופיקה תנועדופיקה ת נוספדופיקה ת תוחפשמה לש תוחפשמה לי תוחפשמה לכמ טה דר תומדה תעונתב הטילשל תפסונ ך  תוחפשמה למדנו

המק תוחפשמה לדדופיקה ת"  י ע

! ובמהירודופיקה ת     בק תוחפשמה לודופיקה ת מגניב מש    חק יצרנו
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שצפ'ו-'ג בשחמה יתם   ת'ודה
'ו-'ג בש'ו-'ג בשחמה יד'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר

מטח      ע״'ו-'ג בשחמה י הח'ו-'ג בשחמה ינ'ו'ץארקס תביבס תא ריכהל ך מש'ו-'ג בשחמה יעדמ רד ע'ו-'ג ב'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר ה'ופםיחופת ףוסיא – ק
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