
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

ב     לְכִּתב ָה וְֶטכְנוֹלוֹגְיב ָה ָּב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ע ַמד שִׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר

'  : נִּי  ּיִּנ'ֵ ג יִּנ'ֵּג :המוָֹריִּנ'ֵּג :ה עיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ִם

    .  : יִּנ'ֵ ל  נוֹז יִּנ'ֵּג :הו לֵזֹונ ּא גיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ַּם יִּנ'ֵפ לֵזֹונ אּוה םַּג .ְט לֵזֹונ אּוה םַּג .ְ נ יִּנ'ֵּג :ַהשִּּׁיעוּר נוֹשׂיִּנ'ֵ לֵזֹונ א



? ּוֹ?ם   ב ַהי נִלְָמד ָמב ה
? ַהנֵּפ?ְט?ְ       ּ?ְלִיַפ?ְטְפֵּנַה ת ִמד ְ? לכָּך ֹּ כ חוֹשׁ?ְשִׁי?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ם כֻּל?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ָּם ַמדּוַּע

•? נֵפ?ְט?ְ     זֶה ָמה ?ְַמד נִל ַהיּוֹ?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ם
•? אוֹ?ְטְפֵּנַה תוֹ     צ?ְִריכִי?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ם ּ מדו?ֹותֹוא םיִכיִרְצ ּונְחַנֲא עֲאנַח?ְנו
בַּי?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ָּם    • נֵפ?ְט?ְ ּ?ְלִיַפ?ְטְפֵּנַה ת ד ַמדּוַּע

 ?      ְ? כָּלכָּך מ?ְֻסכֶּנ?ְטְפֵּנַה ֶת



? לְשִׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עוב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּר   לב ְָהבִי?רּועִׁשְל א ָמב ה



 , ׁשָב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רִי?ם  שֶּׁמַתְִחילִי?ם לִפְנֵי



בְּכֵיף  ַמתְִחילִי?ם

     ,     ְ? לכָּך ֹּ כ חוֹׁש?ְשִׁי?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ם שֶׁכֻּל?ְטְפֵּנַה תַפיִלְּדִמ ְךָּכ לֹּכ ָּם ּ?ְנֵפ?ְט?ְ ב מ?ְֻסכ ְךָּכ לֹּכ םיִׁשְׁשֹוח םָּלֻּכֶׁש ,ְטְפֵנְּב ָּן ְ? לכָּך ֹּ כ ָמה
ּ?ְלִיָפ?ְטְפֵּנַה תֹו? ִמד



? יוְֹדעִי?ם    כְּבב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ּ ָמב ה?רּועִׁשְל ֲאנְַחנו

נֹוזֵל   הולֵזֹונ ּא  נֵפלֵזֹונ אּוה ְטלֵזֹונ אּוה ְ

לֵזֹונ אוֹתֹו   מֹוצִילֵזֹונ ִאי ֹותֹוא ם
 ֵמָהלֵזֹונ ֲאָדָמה

חוֹמלֵזֹונ אּוה ְֵרי    ִממֶּנּוּ וּמלֵזֹונ אּוה ְיַּצלֵזֹונ אּוה ְִרי ֹותֹוא ם
ֶלק דֶּ






ּי  נִיּסו עַכְשָׁיו



ּי  ב ַהנִּּסו ּתב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ִעוּד

וְעִּפב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָרוֹ ן        שֶׁב ֲהכַנְּת?ֶם ב ַהנְּיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר ַּף ד ?רּועִׁשְל ֶאת בְּבַקָּשָׁב ה ּ ְקחו
ְמצַיב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ֶּרֶת      שֶׁ?רּועִׁשְל ֲאנִי ָמב ה ?רּועִׁשְל ֶאת ֵמב ַהלּוַּח ּ וב ְֶהעְּתִיקו



וַּמְסָקנוֹת  : ּתוֹצ?רּועִׁשְל ָאוֹת

יִּנ'ֵּג :ַהּקָפיִּנ'ֵּג :ֶה     שֶּׁ ל ֶּבַע יִּנ'ֵּג :ַהצ  לֵזֹונ אּוה םַּג .ְגיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ַם ו  יִּנ'ֵּג :ַהשֶֶּּׁמהֶפָּקַה לֶׁש עַבֶּצַה םַגְו ן
  " ֹהֶפָּקַה לֶׁש עַבֶּצַה םַגְו ן   יִּנ'ֵּג :ָהעִּפָרו ועַ ל יִּנ'ֵּג :הָרֹומה ם ּ עַ ליִּנ'ֵּג :ַהּסַכּו ּ  נִשּׁ לֵזֹונ אּוה םַּג .ְ לֵזֹונ אֲרו

 לֵזֹונ אוָֹתיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ם    ל לֵזֹונ אּוה םַּג .ְנַּקוֹת ּ  נִּסִינו
ֹהֶפָּקַה לֶׁש עַבֶּצַה םַגְו ן     ַסבּו עיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ִם בּ לֵזֹונ אּוה םַּג .ְקֹשִּׁי ןֹוּבַס םִע יִׁשֹקְּב ד יוֹריִּנ'ֵ  לֵזֹונ אּוה םַּג .ְזיִּנ'ֵּג :ֶה ו



? בַּּמִַי?ם     ב ַהנֵּפְְט שֶׁל ב ַהבְָּעיב ָה ַמב ִהי



וְּמַסכְִּמי?ם  ְמַסיְִּמי?ם

עָמֹק      שֶׁנּוֹצב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ַר נוֹזֵל ב הו?רּועִׁשְל ּא נֵפְְט
ב?רּועִׁשְל ֲָּאָדָמב ה. 

ב ַהב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ רְבב ֵּה     בּוֹ ִמשְּׁתַּמְשִׁי?ם ּ ?רּועִׁשְל ֲאנְַחנו
ְמ?רּועִׁשְל אוֹד. 

   , בֶּנְזִי ן   כמו ֶּלֶק ד ְמיַצב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ְּרִי?ם ֵמב ַהנֵפְְט
מוּצב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ְרֵי,       ּ ּפְלְַסִטיקו?רּועִׁשְל ֲַאפִילּו וְסוֹלב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ֵר

קוְֹסֶמִטיָקב ה                     



וְּמַסכְִּמי?ם  ְמַסיְִּמי?ם

  , וְלָכ ֵן       ִי?ם ֵמב ַהּמַ ּפָחוֹת וְצָפוּף נִי שֻּׁמָ נוֹזֵל ב הו?רּועִׁשְל ּא נֵפְְט
. ב ַהּמִַי?ם         ּפְנֵי עַל צָף ב הו?רּועִׁשְל ּא ב ַהנֵּפְְט ִמּמֵכָלִית דּוֹלֵף כְּשֶׁב הו?רּועִׁשְל ּא



וְּמַסכְִּמי?ם  ְמַסיְִּמי?ם

  ,   , ו?רּועִׁשְל ְִאי     בְּנֵפְְט ְ ִמתְלַכְלֵך ִי?ם בַּּמַ שֶׁנְִּמצ?רּועִׁשְל ָא וָּמב ה ִמי כָּל
 . ?רּועִׁשְל אוֹתוֹ   לְנַקּוֹת ?רּועִׁשְל ֶאפְשָׁב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ר

    , ִמי     שֶׁכָּל ִמּפְנֵי וְלַצְָּמִחי?ם ִּי?ם ַחי לְבַעֲלֵי ִּיק ַמז ב ַהנֵּפְְט
. לב ְִהתְנַקּוֹת       יָכוֹל וְלֹ?רּועִׁשְל א ְ ִמתְלַכְלֵך ?רּועִׁשְל ִאּתוֹ בְַּמגב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו ָּע שֶׁב?רּועִׁשְל ָּא



ְמשִׂיָמב ה  וְעַכְשָׁו

." עברוניִּנ'ֵּג :ה      "  שמורת יִּנ'ֵּג :המשימיִּנ'ֵּג :ה  לֵזֹונ את ובצעו  לֵזֹונ אופק  ל לֵזֹונ אתר כנסו

! בּ לֵזֹונ אּוה םַּג .ְיִּנ'ֵּג :ַהצ לֵזֹונ אּוה םַּג .ְ ָלָחיִּנ'ֵּג :ה                                        



בְּגוּגֶל -   1שָׁלָב  ִחּפוּשׂ

 לֵזֹונ אופק



ל?רּועִׁשְל ֲָאתב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר –  2שָׁלָב  כְּנִיָסב ה



ל?רּועִׁשְל ֲָאתב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ָר –  3שָׁלָב  ב ִהתְַחבב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ְּרוּת



עַבב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ְרֹנב ָה –   4שָׁלָב  שְׁמוב הָּתִכְל הָיְגֹולֹונְכֶטְו עָּדַמ ּרַת ִחּפוּשׂ





ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפיתיִּנ'ֵּג :הָרֹומה ם   תוןֹוּבַס םִע יִׁשֹקְּב דיִּנ'ֵּג :ה
בשיןֹוּבַס םִע יִׁשֹקְּב דור

מטח      ע״י יִּנ'ֵּג :החינוחטמ י״ע ך משרןֹוּבַס םִע יִׁשֹקְּב ד עבור יִּנ'ֵּג :הופק
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