
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

ב     לַכִּּתב ָה וְֶטכְנוֹלוֹגְיב ָה ָּב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ע ַמד שִׁב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר

    : שׁוֹנִים  ֵמֳחָמב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רִים ֲחפָצִים צִּפַת ב ַהשִּׁיב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר נוֹשםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֵׂא

'  : נִּי  ּיִּנ'ֵ ג יִּנ'ֵּג :ַהּמוֶֹריִּנ'ֵּג :ה עיִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ִם
ב   ליִּנ'ֵּג :הצטייב ד ,      נב דייטצהל א    ,  ,  , ב דייטצהל או,   וכ וא ף ב דייטצהל אלומיניויִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם רב דיב ד ח וא ףכו םוינימולא דידר תיכ וא ףכו םוינימולא דידר ת מייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם עיִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם קעריִּנ'ֵּג :ה מספריייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם צבעייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם מחוב דב ד עיפרו וא ףכו םוינימולא דידר תכיתח ,םימ םע הרעק ,םיירפסמ ,םיעבצ ,דדוחמ ן נייר

פעמי   חב ד מזלג



? ּוֹם   ב ַהי נִלְָמד ָמב ה

• ? שׁוַֹקעַת        ֹלםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה א ֵמב ַהּמִַים יֹותב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ֵר שֶׁכְּבֵָדב ה ּתֶכֶת ִמּמַ םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֳאנִיב ָּה ַמדּוּעַ
• ?    , םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה אֹותָם   ּ ב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רַקכְּשֶׁנִּּפְַחנו ב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוֹזב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ְרִים ב ַהּמְצֻּפִים ַמדּוּעַ
•?     , בַּּתְַחּתִית     חֹב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר לב ָהּ כְּשֶׁנֹּוצב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ַר שׁוַֹקעַת ֵמעֵ?תיִּתְחַּתַּב רֹח ּהָל רַצֹוּנֶׁשְּכ ,תַעַקֹוׁש ץ ְמשֹׁוִטים ִסיב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רַת ַמדּוַּע
•     , ב ַהבָּטוַּח  ב ַהׁשַּיָּט סֹוד ב הוםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ּא ָמב ה נִלְַמד ֹּום ב ַהי



? לְשִׁב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר   לב ְָהבִיםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה א ָמב ה

 ,  ,  ,   , מְִסּפַָרייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ִם   צְבָעִייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם ב ד מְֻחב דָּ ֹ וא ףכו םוינימולא דידר תכיתח ,םימ םע הרעק ,םיירפסמ ,םיעבצ ,דדוחמ ן עִּפָרו בִּנְיָר יִּנ'ֵב ד ְליִּנ'ֵּג :ִהצְַטּי נב דייטצהל ָא
       , מַזְליִּנ'ֵג   ֹ וְכ וא ַףב דייטצהל או ב דייטצהל אָלוּמִינְיויִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ּם ְרב ִדיב ד ֲח וא ףכו םוינימולא דידר ִתיכ וא ףכו םוינימולא דידר ַת מַייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ִם עיִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ִם ְקעָָריִּנ'ֵּג :ה

ּפַעֲמִי  ַחב ד



 , ׁשָב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רִים  שֶּׁמַתְִחילִים לִפְנֵי



בְּכֵיף  ַמתְִחילִים

? שׁוַֹקעַת       לֹםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה א ֹּםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה את ב ַהז וב ְַהכְּבֵָדב ה ב ַהגְּדוֹלב ָה ב ָהםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֳאנִיב ָּה ְ םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֵאיך



? יוְֹדעִים    כְּבב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ּ ָמב הםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֲאנְַחנו

צָ וא ף  יִּנ'ֵּג :ַהּמִכְֶסיִּנ'ֵּג :ה

שׁוַֹקעַ וא ףכו םוינימולא דידר ת  יִּנ'ֵּג :ַהכַּּפִי וא ףכו םוינימולא דידר ת



לוְֹמִדים  עַכְשָׁו

צִּפָ ה   ּ הָּפִצ י .  1נִּסו



ּי  ב ַהנִּּסו ּתב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ִעוּד

וְעִּפב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָרוֹ ן        שֶׁב ֲהכַנְּתֶם ב ַהנְּיב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ַּף ד םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֶאת בְּבַקָּשָׁב ה ּ ְקחו
ְמצַיב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ֶּרֶת      שֶׁםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֲאנִי ָמב ה םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֶאת ֵמב ַהלּוַּח ּ וב ְֶהעְּתִיקו




שֶׁ  : ּ גִּלִּינו

מיִּנ'ֵעיִּנ'ֵ ץ     ּי שֶׁעָשׂו ֹ וא ףכו םוינימולא דידר תכיתח ,םימ םע הרעק ,םיירפסמ ,םיעבצ ,דדוחמ ן יִּנ'ֵּג :ָהעִּפָרו
ּייִּנ'ֵּג :ָה  צָ וא ף שֶׁעֲשׂו  יִּנ'ֵּג :ַהכַּּפִי וא ףכו םוינימולא דידר ת

ָצפיִּנ'ֵּג :ָה  מִּפְַלְסִטיק

ְרב ִדיב ד  ֲח וא ףכו םוינימולא דידר ִתיכ וא ףכו םוינימולא דידר ַת
שׁוַֹקע וא ףכו םוינימולא דידר ַת  ב דייטצהל אָלוּמִינְיויִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ּם

ּי  שֶׁעָשׂו  יִּנ'ֵּג :ַהּמַזְליִּנ'ֵג
שׁוֹקיִּנ'ֵעַ  כ וא ףכו םוינימולא דידר ֶת מִּמ וא ףכו םוינימולא דידר ַּתֶ

וּפְַלְסִטיק   עיִּנ'ֵ ץ
צָפִייִּנ'ֵּג :הֶרֹוּמַה ם

שׁוַֹקע וא ףכו םוינימולא דידר ַת  כ וא ףכו םוינימולא דידר ֶת מ וא ףכו םוינימולא דידר ַּתֶ



צִּפב ָה   ּי 2נִּסו



?  ... ַמדּוּעַ,     צָף ְמֻקּפָל םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ָאלוִּמינְיוּם שֶׁב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רְִדיד ּ ב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ִָאינו



ומסכמים  מסיימים

    , םיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ִאם      יָצוּף ב ַהֵחפ?תיִּתְחַּתַּב רֹח ּהָל רַצֹוּנֶׁשְּכ ,תַעַקֹוׁש ֶץ ְמםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה אוֹד צָפוּף ֵמחֶֹמב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר ּי שֶׁעָשׂו ֵחפ?תיִּתְחַּתַּב רֹח ּהָל רַצֹוּנֶׁשְּכ ,תַעַקֹוׁש ֶץ גַּם
.   ,  , בםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֲָּאוִיב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר   ָמלםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ֵא כְּלוַֹמב הָּתִּכַל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר בִּפְנִים ָחלוּל ב הוםיִנֹוׁש םיִרָמֳחֵמ םיִצָפֲח תַּפִצ :רּועיִּׁשַה ּא



לַבִַּית   ְמשִׂיָמב ה וְעַכְשָׁו

 ,       , ָצ ,ף    ָהִעָּפרֹו ,ףָצ ן ָלֶכ ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ַּג ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ַהִא ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ֶׁשֲהַכְנֶּת ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּוִבְדק ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו ַהְּקָעָרה ֶאלארשי ת ְקח ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו
? ׁשֹוְקִעי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם  ְוַהִּמְסָּפַרִי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם

.    , ַיְסִּכי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם    ֶׁשְּלֶיְדֶכ ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ֶׁשַהְּמֻבָּגר נֹוָסִפי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ֲחָפִצי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם ִּתְבְּדק ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו
.ִצְּירֹו ַהַּד ,ף     ַעל ַהּתֹוָצאֹולארשי ת ֶאלארשי ת
ֶׁשָּלֶכ ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם      ַצְּלמּו ַלּמֹוָרה אֹולארשי ָת ,ףָצ ן וָׁשְלח ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו ַהּתֹוָצאֹולארשי ת ֶאלארשי ת

.      .. ָאל ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּוִמיְני ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם            ִמְּנָיר ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּוֵמְרִדיד ִסיָרה ַהִּכינ ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו  ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּוָבֶעֶרב
     , ַעל         ַהִּסירֹולארשי ת ֶאלארשי ת ְוָהִׁשיט ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו ָהַאְמַּבְטָיה ֶאלארשי ת ָמְלא ,ףָצ ןֹורָּפִעָה םֶכָל םַּג םִאַה ּו ַּבִּמְקַלַחלארשי ת

ַהַּמִי ,ףָצ ןֹורָּפִעָה ם.
                                

! ְּבַהְצָלָחה                                        



ישראל  מדינלארשי ת
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