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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
   : 'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ות  משחתוירי ק 'ו-'ג בנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ית הש'ו-'ג בשחמה יע'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר נ'ושתוירי קחשמ תיינב :רועישה א

  : תוירי 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 עןיניירק הטיר :הרומה ם



? ה'ו-'ג בשחמה י'וןיניירק הטיר :הרומה ם   נלמד מה
•' סתוירי ק'ו-'ג בשחמה יעדמ רתוירי קחשמ תיינב :רועישה א'ץ     ס'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בת תוירי קחשמ תיינב :רועישה את להכ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר נמש'ו-'ג בשחמה י'ץארקס תביבס תא ריכהל ך
•    ' נ'ו-'ג בשחמה יתוירי ק'וד  עןיניירק הטיר :הרומה ם 'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ות משחתוירי ק 'ו-'ג בסתוירי ק'ו-'ג בשחמה יעדמ רתוירי קחשמ תיינב :רועישה א'ץ נ'ו-'ג בנה
המתוירי קלדת    • ד'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקס תביבס תא ריכהל ך הדמ'ו'ו-'ג בשחמה י'ות תוירי קחשמ תיינב :רועישה את נפע'ו-'ג בשחמה יל
'ו'ו-'ג בצל'ו-'ג בשחמה יל'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם      • נ'ו-'ג בשחמה יתוירי ק'וד מ'ונה ל'ו-'ג בנ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ית 'ו-'ג במשתנה נשתמש

לתוירי קחשמ תיינב :רועישה אפתוירי קט'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם
המשחתוירי ק   • 'וש'ו-'ג בשחמה יפ'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ ר שלכןיניירק הטיר :הרומה ם ת'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג'ול



שלנ'ו     המשחתוירי ק כלל'ו-'ג בשחמה י תוירי קחשמ תיינב :רועישה את נ'ו-'גד'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
דמ'ו'ו-'ג בשחמה י'ות      • שת'ו-'ג בשחמה י 'ו-'ג ב'ו-'ג בשחמה ין 'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י'ות תוירי ק'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג ב ה'ותוירי קחשמ תיינב :רועישה א המשחתוירי ק
•: מתוירי קלדת      'ו-'ג בעז'ו-'ג בשחמה יעדמ רת הדמ'ו'ו-'ג בשחמה י'ות 'ו-'ג בתוירי קחשמ תיינב :רועישה אחת ש'ולט המשתמש

                                        

     המתוירי קלדת מתוירי קש'ו-'ג בשחמה י 'ו-'ג בעז'ו-'ג בשחמה יעדמ רת 'ושמתוירי קחשמ תיינב :רועישה אלה 'ו-'ג בשחמה ימ'ו-'ג בשחמה ינה תז'וזה
   ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו'וח' מתוירי קש 'ו-'ג בעז'ו-'ג בשחמה יעדמ רת 'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ו-'ג בשחמה י

•   –   ) נתוירי ק'ודה  ) מתוירי ק'ו-'ג בלת 'ופ'ו'ו-'געת 'ו-'ג בשחמה י'ו'ו-'ג בשחמה יעדמ רה השחתוירי קן דמ'ות כתוירי קחשמ תיינב :רועישה אש'ו-'ג בשחמה יעדמ ר
נ'ו-'גמ'ו-'ג בשחמה יעדמ ר      –   • המשחתוירי ק 'ו-'ג בשחתוירי קן לפ'ו-'ג'וע מצל'ו-'ג בשחמה יחה המחש'ו-'ג ב דמ'ות כתוירי קחשמ תיינב :רועישה אש'ו-'ג בשחמה יעדמ ר

                                        





! לד'ו-'ג בשחמה יעדמ ר'ץארקס תביבס תא ריכהל ך   נצתוירי קחשמ תיינב :רועישה א 'ו-'ג ב'ותוירי קחשמ תיינב :רועישה א'ו



מתח'ו-'ג בשחמה יל'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם   מתוירי קחשמ תיינב :רועישה א'ו-'ג בשחמה יפה
'ו-'ג ב'ו-'ג'ו'ו-'גל–   1של'ו-'ג ב  ח'ו-'ג בשחמה יפ'וש

המשחתוירי ק'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם  מ'ו-'ג'ו-'ג בשחמה יעדמ רש



לתוירי קחשמ תיינב :רועישה את'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 לתוירי קחשמ תיינב :רועישה את'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 יתוירי קט 'ו-'ג בשחמה יצ'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה יעדמ רת



שלכןיניירק הטיר :הרומה ם  התוירי קחשמ תיינב :רועישה את'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 המשחתוירי ק תוירי קחשמ תיינב :רועישה את תוירי קחשמ תיינב :רועישה אצלכןיניירק הטיר :הרומה ם 'ו-'ג בנ'ו

! משלכןיניירק הטיר :הרומה ם          מתוירי 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 תוירי קחשמ תיינב :רועישה א'ות'ו 'ולהפ'ו'ץארקס תביבס תא ריכהל ך המשחתוירי ק תוירי קחשמ תיינב :רועישה את לשנ'ות מ'וזמנ'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם תוירי קחשמ תיינב :רועישה אתןיניירק הטיר :הרומה ם
 

קוסמת  רפאי    ם      דמות רו    םיאפר ח דמות כוכב  דמות



'ומסכמ'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם  מס'ו-'ג בשחמה י'ו-'ג בשחמה ימ'ו-'ג בשחמה יןיניירק הטיר :הרומה ם

     המשפ    םיאפר חות מכ תוחפשמה ל כמע תוחפשמה לכמ ט בפקודות השתמשנו

הקיימות! 

   ניקוד מונה  תוחפשמה למדנו תוחפשמה לבנות

    צ תוחפשמה לי תוחפשמה ל ש תוחפשמה ל אפק תוחפשמה לכמ ט  תוחפשמה למדנו תוחפשמה להוסילילצ לש טקפא ף

! ובמהירות     בק תוחפשמה לות מגניב מש    םיאפר חק יצרנו
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שצפ'ו-'ג בשחמה יתןיניירק הטיר :הרומה ם   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'ופתוירי ק
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