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 תיגוגדפה תוריכזמה
 תשרומ ףגא

 

  – בל ומיש

 .דבלב ב"פשתל ,םהילע ןיוצמש יפכ םקלחו םיעובק םקלח  ,םייוניש וסנכוה םידומילה תינכתב .1

 יפכ םירבד רפסב תווצמה תודיחיב טעמל( םינכת דוקימ אלל רדסכ ה"זעב דמלית םידומילה תינכת ב"פשתב  .2

  .)ןלהל רהבויש

 .ךוניחה דרשמ עבקיש םינמז חולל םאתהב הנעמ יקוח יוניש םסרופי  תורגבה תוניחבב .3
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  לנויצר
 םינכתה ןיבו תכרעמב םייקה תועשה ףקיה ןיב המילה תסיפת לע הסיסבב התנבנ ,ך"נתב םידומילה תינכת

 ,םידומילה תינכת ךותב הקולחה תא רידגמ אלא דמלנה רמוחה ףקיה תא ןיטקמ וניא הז ךמסמ ,ךכיפל .םידמלנה

  .30% לש ףקיהב הריחבה תינכתו 70% לש ףקיהב הבוחה ינכת ןיב

 הדימל לכל סיסב םהש היגולונורכו עדי יפצר לע היונב ,ך"נתב תבייחמה םידומילה תינכת יכ ןובשחב תחקל שי

 תמרב( ףצרה לע רומשלו דיפקהל שי ,ךכיפל .וב םישחרתמה תוערואמהו ך"נתה ישיא ,ך"נתה תפוקת לש הנבהו

 קימעהל הרטמב םינכתה תא םצמצל רחבנ רשאכ םג  ,)םידימלתה תולוכיל םאתהב ,רופיסה תמלשה וא תואיקב

  .תרחא וא וז ךרדב ביחרהל וא

  )'ט – 'ז תותכ( םייניב תביטח
  .תויתנש תועש 120  כ"הס ,איבנ םייתעשו הרות םייתעש לע היונב םידומילה תינכת םייניבה תביטחב

 18 דועו רדגומ ןכות לש )70%( תועש 42 ןכותמ )איבנו הרות( םוחת לכב תועש 60 לע םידומילה תינכת היונב ,ךכיפל

  .הריחבל ןכות לש )30%( תועש

  'ז התכ
  :הרות

 )םירועיש 42( הבוח 70% לש תרגסמ – תואיקבב תישארב

 ,שמוחה ףצר תא ודמלי דציכ תעד לוקיש ליעפהל םירומה לע .תואיקב תמרב ,שמוחה ינכת םע תורכה איה השירדה

   .דומילה תא ביחרהל ורחבי םהב םינכתה םהמו

  .ףורפרב םירבוע םיקרפה ןמ קלח לע םא םג ולוכ שמוחה תא םייסל שי יכ שיגדנ

 - ד"מח הרות רושיקב םיאצמנה ,םינווגמהו םירישעה ,םישדחה הרותב הארוהה ירמוחב רזעיהל רתויב ץלמומ

 הביטח

  :םיבותכ םיאיבנ

 )םירועיש 42( הבוח 70%  לש תרגסמ – רתסאו םיטפוש עשוהי

  םירועיש 38 :םיטפושו עשוהי

 עשוהי

  .אי -א :לארשי ינבו עשוהי ידיב השוביכו ץראל הסינכה

 דכ :עשוהי לש םויסה םואנ

 םיטפוש

  ;גכ – אי ,ב ;וט-א ,א  העושיו הקעז ,שנוע ,אטח :תוירוזחמה רואית – ץראב םיטבשה תבישי

  ;ה-ד :הרובד

  ;הל – אכ ,ח ;ז - ו  :ןועדג

 /אל – ד ,זט ;די – גי :ןושמש

  חי – זי  :הכימ לספ

  אכ – טי :העבגב שגלפ
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 רואל .תואיקבב 'ב 'א םיכלמ ירפס תא 'ח - 'ז התיכב דמלל ,תופסונ תועש ך"נתל םישידקמה רפס יתבל ץלמוה רבעב

 תועמשמ .'ז התיכב םיכלמ תארוה לע רתוי םיצילממ ונניא 'י התיכב םיכלמ רפס תארוהו םידומילה תינכותב יונישה

 םישקבמו ירשפא וניא הז רבדש םירובס ונא .ב-א לאומשו םיטפוש עשוהי םירפס ודמלי 'ט התיכבש איה וז הצלמה

 תקמעהל ,םיטפושו עשוהי יקרפב דומילה תבחרהל תועשה תפסות תא לצנל ןתינ .השדחה תינכות הוותמב קובדל

 רפס וא םיליהת יקרפ רחבמ תארוהל ,עובשה תושרפ דומיל תועצמאב הרות ישמוח השימחב םידימלתה לש עדיה

  .ילשמ

 

 )םירועיש 18(  30% לש תרגסמ – הבחרה

  :תוצלמה

  .םיטפוש רפסמ םיטפוש לש תופסונ תויומד דומלל הריחב .1

 .םיטפוש - עשוהי ירפס ךותב תיפולח הכרעהו רקחה ךרדב דומילל ןמז תאצקה .2

 )ה"מק ,ד"ק ,ז"מ ,ז"כ ,'א( םילהת יקרפ תארוה לש תפסות .3

 .ירפס תיב תעד לוקיש יפ לע תרחא הבחרה .4

 

 'ח התכ
  :הרות

 )םירועיש 42( הבוח 70% לש תרגסמ :תומש שמוח

 - ד"מח הרות רושיקב םיאצמנה ,םינווגמהו םירישעה ,םישדחה הרותב הארוהה ירמוחב רזעיהל רתויב ץלמומ

 הביטח

 םירועישה רפסמ םיקרפה אשונה

 2   רפסל אובמ

 7 'ה –'א  דובעשה

 4 א"י –'ו  םירצמ תוכמ

 7 ז"י –ב"י רבדמב םידודנהו םירצמ תאיצי

 6 'כ –ח"י  הרות ןתמ

 לש תעד לוקיש יפל תורחבנ תווצמ( םיטפשמ תשרפ

 )הרומה

 6 ד"כ –א"כ

 6 ד"ל –ב"ל  לגעה אטח

 3 'מ –ה"ל ,א"ל –ה"כ   )ןכשמה ילכ ,יוויצה( ןכשמה

 1 'מ ןכשמב – הנחמב הניכש תארשה

 

  .שמוחה לש הבחר תללוכ הנומת םידימלתל תתל תנמ לע שמוחה תא םייסל הבר תובישח הנשי
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  :םיבותכ םיאיבנ

 )םירועיש 42( הבוח 70% לש תרגסמ - א לאומש ,םיטפוש

 העובקה תינכתה אצת ג"פשת םידומילה תנשב ךכ הארוהה תא םצמצל ךרוצה ןמ תעבונ ב"פשתב ח התיכל תינכתה

 - השימחכ שידקהל שי יכ איה ונתנבה .)םיכלמ :י ;ב לאומש :ט ;א לאומש :ח ;םיטפוש -  עשוהי :ז( לעופה לע

 שקבל ןתינ תובוט תותיכב .םיטפושה דחא לש ותומדבו אובמה יקרפב ןייעל םהבו םיטפוש רפסל םירועיש  הנומש

 דומילש איה ונתעצה .דועו רצותה תא התיכה ינפב גיצהלו םיטפושה דחא לע יאמצע ןפואב דומלל םידימלתה ןמ

 םירומל רשפאל תנמ לע םירועיש 34 תללוכ ןאכ תעצומה תינכתה .םיגחה ירחא רחואמה לכל לחי א לאומש רפס

 .'א לאומש רפסל םיקרפה טוריפ ןלהל .םיטפוש רפסל ןמז שידקהל

 

 רפסמ דומילה גוס םיקרפה אשונה - 'א לאומש
 םירועישה

 2 תואיקב :'ג –'א איבנל ותכיפהו לאומש תדלוה

 4 תואיקב 'ז-'ד 'ה ןורא תליפנו  םיתשילפב המחלמה

 1 תואיקב 'ח ךלמה טפשמ

 2 ןויע 'ט י - לואש תחישמ

 4 תואיקב ד"י –'י לואש תכלממ תישאר

 2 ןויע ו"ט קלמע תמחלמ

 2 ןויע ז"ט דוד תחישמ

 2 ןויע ז"י תילגב המחלמה

 2 תואיקב 'כ –ח"י דודל ןיוע לואש

 3 ןויע ב"כ -א"כ לואשו בנ ינהוכ

 2 תואיקב ד"כ –ג"כ לואשמ חרוב דוד

   הריחב ה"כ ליגיבאו דוד

 2 תואיקב ז"כ –ו"כ לואשמ חרוב דוד

 2 ןויע ח"כ בואה תלעבו לואש

 2 תואיקב א"ל –ט"כ היתואצותו םיתשילפב לואש תמחלמ

 2 ןויע 'א ןתנוהיו לואש לע דוד תניק- 'ב לאומש

 
 רואל .תואיקבב 'ב םיכלמ רפס לכ תא  'ח התיכב דמלל ,תופסונ תועש ך"נתל םישידקמה רפס יתבל ץלמוה רבעב

 .ח-ז תותיכב םיכלמ תארוה לע רתוי םיצילממ ונניא 'י התיכב םיכלמ רפס תארוהו םידומילה תינכותב יונישה

 ירשפא וניא הז רבדש םירובס ונא .ב-א לאומשו םיטפוש עשוהי םירפס ודמלי ט התיכבש איה וז הצלמה תועמשמ
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 יקרפב דומילה תבחרהל תועשה תפסות תא לצנל ןתינ הבורקה הנשב .השדחה תינכות הוותמב קובדל םישקבמו

 תושרפ דומיל תועצמאב הרות ישמוח השימחב םידימלתה לש עדיה תקמעהל דיתעבו ,א לאומשו םיטפוש

   .ילשמ רפסב םירחבנ םיקרפ דומיל וא ,םירחבנ םילהת יקרפ דומיל,עובשה

 

 )םירועיש 18( הריחב 30% לש תרגסמ ,הבחרה

 : תוצלמה

 תומש שמוח יקרפ לכ תארוה תמלשה .1

 רה דמעמ ,םירצמ דובעש( תומש רפס ךותמ םיאשונב תיפולח הכרעהו רקחה ךרדב דומילל ןמז תאצקה .2

 .) ןכשמה ,לגעה אטח ,םיטפשמ תשרפ תווצמ ,יניס

 .םיטפוש רפסב םיפסונ םיקרפ תארוהל ןמז תאצקה .3

 .ד"יק ,ג"פ ,ו"ט ,ח  :םילהת יקרפ תארוה .4

 .ירפס תיב תעד לוקיש יפ לע תרחא הבחרה .5

 

 'ט התכ
 
 )םירועיש 42( הבוח 70% לש תרגסמ :ארקיו שמוח :הרות

 - ד"מח הרות רושיקב םיאצמנה ,םינווגמהו םירישעה ,םישדחה הרותב הארוהה ירמוחב רזעיהל רתויב ץלמומ

 הביטח

 שי .'ה תרותמ קרפ ףא ריסחהל אלו תללוכ הנומת םידימלתל תתל תנמ לע שמוחה תא םייסל הבר תובישח הנשי

  .םינושה םיקרפה לש םיאשונל תמאתומה הקולחב הדימלה תא שארמ ןנכתל

 

 )םירועיש 42( הבוח 70% לש תרגסמ :'א לאומש :איבנ

 ךכ הארוהה תא םצמצל ךרוצה ןמ תעבונ תינכתה .ב לאומש+ א לאומש דומיל תללוכ ב"פשתב ט התיכל תינכתה

 :י ;ב לאומש :ט ;א לאומש :ח ;םיטפוש -  עשוהי :ז( לעופה לע העובקה תינכתה אצת ג"פשת םידומילה תנשב

  .)םיכלמ

  דבלב ב"פשת 'ט התיכל ב -א לאומש יקרפ טוריפ

 רפסמ דומילה גוס םיקרפה אשונה 
 םירועישה

 'א לאומש

 2 ןויע :'ג –'א איבנל ותכיפהו לאומש תדלוה

 4 תואיקב 'ז-'ד 'ה ןורא תליפנו  םיתשילפב המחלמה

 1 תואיקב 'ח ךלמה טפשמ

 2 ןויע 'ט לואש תחישמ

 4 תואיקב ד"י –'י לואש תכלממ תישאר
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 2 ןויע ו"ט קלמע תמחלמ

 2 ןויע ז"ט דוד תחישמ

 2 ןויע ז"י תילגב המחלמה

 2 תואיקב 'כ –ח"י דודל ןיוע לואש

 3 ןויע ב"כ -א"כ לואשו בנ ינהוכ

 2 תואיקב ד"כ –ג"כ לואשמ חרוב דוד

   הריחב ה"כ ליגיבאו דוד

   הריחב ז"כ –ו"כ לואשמ חרוב דוד

 2 ןויע ח"כ בואה תלעבו לואש

 2 תואיקב א"ל –ט"כ היתואצותו םיתשילפב לואש תמחלמ

 'ב לאומש

 2 ןויע 'א ןתנוהיו לואש לע דוד תניק

 4 ןויע 'ו-'ה םילשוריב ךלומ דוד

 1 תואיקב 'ז

  )הפמ( תואיקב 'י-'ח ץראה שבוכ דוד

 4 ןויע ב"י-א"י עבש תבו דוד השעמ

 1 תואיקב ג"י השעמה תואצות

 םאתהב הריחב ט ,ט"י - ו"ט
  תועשה רפסמל

 

  הריחב ד"כ םעה דקפמ

 

 )םירועיש 18 ( הריחב 30% לש תרגסמ ,הבחרה תוצלמה

  :הרות

  .ונימיבו רבעב 'ה תדובע ,השודק ,הרהטו האמוט ,תונברק :רפסב םיאשונב תיפולח הארוהו הדימל תבחרה .1

  :איבנ

  :'א לאומש רפסב ךתח יאשונב הקמעה .2

  םילשוריל הלישמ ●

 םיתשילפ םע תומחלמ ●

 'ה ןורא עסמ ●

 דוד ידודנ ●
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 דודל לואש ןיב המ ●

   )המודכו ז"נ ,א"נ ,ד"ל , 'ג( תוליבקמ תוירוטסיה תורתוכ ילעב םילהת יקרפו לאומש יקרפ ןיב האוושה .3

 

 

  )ב"י – 'י תותכ( הנוילע הביטח
 *.הבוח תודיחי שולש םיללוכ ב"י – 'י תותכ לש דומיל ינכת

  .םיכלמבו 'ב לאומשב תואיקבו ןויע יקרפ ,רבדמבב ןויע יקרפ :'א הדיחי

  .םילהתבו והיעשיב ןויע יקרפ ,הנויב ןויע ,'ב םיכלמב תואיקב יקרפ ,תישארבב ןויע יקרפ :'ב הדיחי

 תואיקב ,לאקזחיב םיקרפב ןויע ,והימריב םיקרפב ןויע ,'ב םיכלמב תואיקב יקרפ ,םירבדב ןויעל תויגוס :'ג הדיחי

  .הימחנו ארזע

 .ך"נתב ל"חי 5 ל םיביחרמל רבגה תודיחי ואר ןלהל*

 'י התכ-  'א הדיחי
  .ב"פשתב יוניש לוכי אל וז הדיחיב .תירפס תיב תימינפ הכרעהו הארוהל הדיחי איה וז הדיחי
 ןכותה יפקיה תא םצמצל ךרוצ שי ,הקימעמו הביחרמ הכרעה – הארוהה תינכתש לככ ,דחמ יכ ןובשחב תחקל שי

 ףצר תא ריכהל םיכירצ םידימלתה יכ ןובשחב תחקל שי ,ךדיאמ .םיכילהתל ןמז תונפל תנמ לע ןויעב דמלנה

 המיאתמה ךרדב תואיקבב דמלל שי ,ןויעב םידמלנ םניאש םיקרפה תא ןכלו איבנבו רבדמב שמוחב םירופיסה

  .םידמולה תייסולכואל

 םיכלמ רפס לע תנווקמו השדח הדיחי ב"פשתב רבכ דמלל םינמזומ םירומ .'י התיכב םיכלמ רפס דמלי ג"פשתמ לחה

 הדיחיה .תוניוצמ ויה תורוקבהו א"פשתב תותיכ רפסמב התסונ הדיחיה .)תרחא רבגה תדיחי םוקמב( רבגה תדיחיכ

 רתסאל ונפי םיניינועמה .טשפה תמרב ותוא ןיבהלו ך"נתב קרפ יאמצע ןפואב אורקל םילגוסמה םידימלתל תדעוימ

 grosbergaa@gmail.com  :ליימב גרבסורג
 

 שי ןהיפ לע 'י תותכל הכרעה תופולח יבגל תויחנה תועיפומ יגוגדפה בחרמב שדחה ד"מח ך"נת רתאב יכ בל ומיש

  .הכרעההו הדובעה תינכת תא תונבל

  .תוניחבה ףגא ילהנ יפ לע הכרעה לע הכרעה – ה"לעה עצבתת הנשה

 

  :הרות

 ץלמומה תועשה ףקיה םיקרפה אשונה

 2 'ט ינש חספ

 2 'י-'ט לארשי ץרא ןוויכל לארשי ינב עסמ

 3 א"י םינקזה יונימו לארשי ינב תונולת

 3 ב"י השמ לע ןורהאו םירמ ירבד

 5 ד"י-ג"י םילגרמה אטח

 2  )םירחבנ םיקוספ( ו"ט  תיציצו הלח תשרפה תווצמ

 6 ז"י –ז"ט ותדעו חרק
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 2 ט"י המודא הרפ

 3 'כ ןורהא תומו הבירמ ימ

 2 א"כ ןוחיס תמחלמו תשוחנה שחנ

 2 ה"כ סחנפ

 1 ו"כ  ינשה דקפמה

 4 ו"ל ,ז"כ עשוהי יונימו דחפלצ תונב

 1 ט"כ–ח"כ  תונברקה

 2 ב"ל  םיטבשה יצחו םינש

 

  :איבנ

 תועשה ףקיה דומילה גוס םיקרפה אשונה

 )ש"ש 2( ץלמומה

 תועשה ףקיה

 )ש"ש 1( ץלמומה

 'ב לאומש

 4 4 ןויע 'ו-'ה םילשוריב ךלומ דוד

 1 1 תואיקב 'ז

 )הפמ( 3 תואיקב 'י-'ח ץראה שבוכ דוד

 4 4 ןויע ב"י-א"י עבש תבו דוד השעמ

 1 1 תואיקב ג"י השעמה תואצות

 - 5 תואיקב ט ,ט"י - ו"ט

 - 1 תואיקב ד"כ םעה דקפמ

 'א םיכלמ

 הכולמה תרבעה

 המלשל

 םיקרפ סיסב לע הארוה תדיחי

 'ב-'א

 1  1 תואיקב

 2 2 ןויע 'ג המלש תוכלמ

 םיקרפ סיסב לע הארוה תדיחי

 'י-'ד

 1 1 תואיקב

 2 2 ןויע א"י

 2 2 ןויע ב"י הכלממה גוליפ

 – תוכלממה יתש לע הריקס

 הדוהיו לארשי

 )הפמ( 1 תואיקב

 )ט"י קרפ אלל( 6 8 ןויע א"כ ,ט"י –ז"י איבנה והילא

 - 1 תואיקב )טל-טכ( ב"כ באחא תומ

 'ב םיכלמ
 )וט-אי םיקוספ( 1 2 ןויע 'ב  והילא תיילע
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   :הקמעהו הבחרהל תוצלמה

  :הרות

 רבדמב רפסב תוגיהנמ .1

 םירצמל םיעוגעגה  - תוריחל תודבעמ .2

 רבדמבו תומש ןיב האוושה – לארשי ינב תונולת .3

 תורודל ותועמשמו םילגרמה אטח .4

  )םירבד רפסל האוושה( לארשי לע םתעפשהו רבדמב םייחה .5

 :איבנ

 המלשל דוד ןיב .6

 הדוהי תכלממו לארשי תכלממ .7

 עשילאל והילא ןיב .8

 

  א"י התכ - 'ב הדיחי
  .םילהת ,והיעשי יקרפ ,'ב םיכלמ תואיקב יקרפ ,הנוי ,תישארבב ןויע יקרפ

  .הדימלה ףקיה לע רומשל תנמ לע םיקרפ םמוקמב ריסנ ליבקמבו תינכתל םישדח םיקרפ ףיסונ ב"פשתמ לחה

 .ןלהל םיטרפ .הריחבל תייוסינ בחור תינכות עיצנ ב"פשתב

 

  בל ומיש

 .הלבטה רחאל עיפות הנשה ורסוהש םיקרפה תמישר .עבצב םינמוסמ הנשה תינכתל ופסוותהש םיקרפה .1

  !ב"פשת תינכת – ןאכ תפרוצמה םידומילה תינכת לע תוססובמ ב"פשת ףרוחב תורגבה תוניחב .2

 ףתתשהל םיניינועמה רפס יתב .ץיקה תורגבב קר ועיפוי בחור תארוה לש תייוסינה הריחבה תינכתב תולאש .3

   .םידומילה תנש תליחתב ורסמי ןולאשה רפסמ לע םיטרפ .הז יוסינל דעוימה ןולאש ונימזי יוסינב

 

  תישארב שמוחב םיקרפ – הרות

  .ב"פשתב תישארב רפס תארוהב שדח ייוסינ לולסמל העצה עיפות הלבטה רחאל - בל ומיש

  .הנממ םשרתהלו העצהב ןייעל םינמזומ

 

 ב"פשת תישארבב דומיל יקרפ

 תועשה ףקיה םיקרפה אשונה

 םהרבא דעו םדאמ

 5 'ב –'א םלועה תאירב

 2 'ג ןושארה םדא אטח

 1 )'ט –'א םיקוספ( א"י לבב לדגמ

 הרשו םהרבא

 2 ב"י ךל ךל
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 2 ו"ט םירתבה ןיב תירב

 2 ז"י םשה יונישו הלימה תירב

 3 ח"י םודס טפשמ ,םיכאלמהו םהרבא

 4 ב"כ קחצי תדיקע

 וישעו בקעי

 ח"כ ,ז"כ ,)ד"ל-ט"י םיקוספ( ה"כ הכרבהו הרוכבה ,םינבה תדלוה

 )'ד-'א םיקוספ(

4 

 2 בכ - ה ,ח"כ בקעי םלוס – ןרחל בקעי תאיצי

 2 ב"ל ושעו בקעי תשיגפ תארקל

 2 ג"ל ושעו בקעי תשיגפ

 ויחאו ףסוי

 3 ז"ל  ותריכמו ףסוי תומולח

   

   

 3 ג"מ –ב"מ ויחאו ףסוי

 2 ד"מ הדוהי םואנ

 2 ה"מ ויחאל ףסוי תולגתה

 1 נ ויחאו ףסוי יסחי ,בקעי תומ

  42 

 

 :םה ב"פשתב ודמלי אלו ורסוהש םיקרפה בל ומיש

 2 )ז"ט-'א םיקוספ( 'ד לבהו ןיק

 2 א"כ לאעמשי שוריגו קחצי תדלוה

 2 ח"ל רמתו הדוהי

 1 ט"ל םירצמב ףסוי

 

 בחור תינכת ייוסינ לולסמ – הריחבל

 אוה בחורה לולסמ .בחור לולסמ ארקייש ,םייקה לולסמל ליבקמב ,ייוסינו ףסונ דומיל לולסמ עיצנ ב"פשתמ לחה

 לולסמב ומכ( קמוע תמרב םקלח - תמצמוצמ ןויע תמרב תישארב רפסב רתוי םיבר םיקרפ ללוכה הריחב לולסמ

 םדיב ועייסיש תויונמוימ ונקי ןכו תישארב רפסב בחר עדי םידימלתה ושכרי הז לולסמב .בחור תמרב םקלחו )ליגרה

 םירוממ םישקבמ ונא הז לולסמב ורחבייש םירומל תומלתשה םייקנ הנשה ךלהמב .םייאמצע הרות ידמול תויהל

 ןולאשב היהת הז לולסמב תונחבהה .הז לולסמ חותיפו לולכשל םנויסינו םתנובתמ ומרתיו  תומלתשהל ופרטציש

  .םידומילה תנש תליחתב םסרופי ןולאשה למס .רפסה יתב ידי לע ןמזויש דרפנ

 :םה הז לולסמב םיקרפה רפסמ

 30 כ"הס )בחור יקרפ ינש ופסוותה רסוהש קמוע קרפ לכ לע( בחור יקרפ 20 + קמועב םיקרפ 10 - ל"חי 3 תמר

 .םיקרפ
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 36 כ"הס )בחור יקרפ השולש ופסוותה רסוהש קמוע קרפ לכ לע( בחור יקרפ 24 + קמועב םיקרפ 12 - ל"חי 5 תמר

  .םיקרפ

 בחור לולסמב םיקרפה תמישר

 ]דמ ;זי :םיקרפ םג ל"חי 5 ידימלתל[ נ ;המ ;זל ;זכ ;הכ ;בכ ;חי ;בי ;ב ;א  :ב"פשתב ודמליש קמוע יקרפ

 ;הל ;גל ;בל ;חכ  ;וכ ;דכ ;גכ ;טי ;זט ;וט ;גי ;ד ;ג :ל"חי 3 ידימלתל ב"פשתב ודמליש בחורה יקרפ בחור יקרפ

 ]זמ ;ט ;ח ;ו םיקרפ םג ל"חי 5 ידימלתל[  ;גמ ;במ ;אמ ;מ ;טל ;חל

 dokov2@gmail.com :ליימב בוקוד העונל תונפל םינמזומ םיפסונ םיטרפ עומשל םיניינועמה

 

  :םיבותכו םיאיבנ

 .א"י התיכב םיאיבנ תארוהב םייוניש רפסמ ולוחי ב"פשתמ לחה

 םיקרפ דמללו ביחרהל ולכוי ךכב וצפחיש ל"חי 5 םידמלמה םירומ ליבקמב .והיעשי רפסב הבוחה יקרפ וצמוצי  .1

 .הנויו םילהת ירפס ןיבל םיבחרומה והיעשי יקרפ ןיב הריחב תורשפא ןתנית תורגבה תניחבב .והיעשי רפסב םיפסונ

 ופסוותהש םיקרפל בל ומיש .הנש ידמ םיקרפה תמישר תא ןכדענ ,תישארב יקרפ דומילב ומכ ,והיעשי  דומילב

 תודיחי שמח ידימלתו תודיחי שולש ידימלת ןיב םילדבהלו

 

 ומיש .םילהתו הנוי דמלנו ךישמנ ב"פשתב .תלהקמ םיקרפו תור תליגמ ןיגוריסל ופילחי םילהתו הנוי ירפס תא .2

  .ופסוותהש םילהת יקרפל בל

 )םירועיש 6( - הנוי רפס )1

 )םירועיש 6( תואיקבב 'כ –ו"ט םיקרפ  :והיקזח דעו היזועמ - 'ב םיכלמ )2

 הבוח יקרפ והיעשי )3

 ל"חי 5 ידימלת ל"חי 3 ידימלת םיקרפה אשונה

  תועשה ףקיה  םיקוספ  תועשה ףקיה םיקוספ  

 3 ולוכ 3    ולוכ 'א והיעשי ןוזח

 2  ולוכ 1 'ד-'א 'ב  'ה תיב רה ןוזח

 2 ז-א 2 'ז-'א 'ה םרכה לשמ

 2 'י-'א 1   'י-'א א"י  תירחאה ןוזח

 2 ולוכ 2 ולוכ ח"נ 'ה תברק תגשה

 ,םילשורי תמחנ
 5 – תולילאב קבאמ[
 ]ל"חי

 2  ולוכ 1 אי-א מ

   10  13 
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 ל"חי 5 ידימלתל בחרומ והיעשי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ודמליש םידימלת .והיקזח ימי לע והיעשיו םיכלמב דומילה תבחרה - "תולדתשהו ןוחטב" תדיחי :תושר תיגוס )4

 .ןחבמב הריחבה תא ביחרהל ךכבו ,הניחבב תפסונ הלאש לע בישהל ולכוי וז הדיחי

 

 ב"פשתב םיקרפב יונישל בל ומיש  םילהת  )5

  )םירועיש 8( ה"מק ,ל"ק ,ו"כק ,א"כק ,ג"כ :םירומזמ תודיחי שולש ידימלתל

  ז"ק  רומזמ :תודיחי שמח ידימלתל תפסות

 ב"פשתב דמלי אל ל רומזמ בל ומיש

 

 ב"י התכ - 'ג הדיחי
  .הימחנו ארזע ,לאקזחיב םיקרפ ,והימריב םיקרפ ,'ב םיכלמ תואיקב יקרפ ,םירבד רפסב תויגוס

 !ב"פשת תינכת – ןאכ תפרוצמה םידומילה תינכת לע תוססובמ ב"פשת ףרוחב תורגבה תוניחב  - בל ומיש
 

 םירבד רפסב תויגוס - הרות

  .רתאב תוארל ןתינ םייונישה טוריפ תא .םיבר םייוניש ולח םירבד רפסב תודיחיב

 בחרמב ולא תודיחיב ןייעל ןתינ .יתועמשמ ןוכדע םירבד רפסב ורבע בי תותיכב תודמלנה םירבדב הארוהה תודיחי
  יגוגדפה
  תויזכרמ תומגמ יתש תודמוע הדיחיה לש םינוכדעה ירוחאמ
 רשפאה תדימב "רדסה לע" הדימל ●
  וצראב לארשי םע ייחל הנכהכ םירבד שמוח לש ומוקמ תשגדה ●
 
 :תודיחיב םיאשונה טוריפ ןלהל

  םירועיש 8-7 :)אי-ד םיקרפ( החיתפה תדיחי

 המדקה

 )עומש םא היהו ,לארשי עמש ,תורבדה תרשעו יניס רה דמעמ( ץראל הסינכה תארקל ינומא קוזיח

 (אי קרפ ,ח קרפ( רגתאכו הנתמכ לארשי ץרא םע שגפמה -"הבוטה ץראה"

 ל"חי 5 ידימלת םיקרפה אשונה

  תועשה ףקיה  םיקוספ  

 2 ולוכ 'ו והיעשי תשדקה

  2  ז"י-'א 'ז זחאו והיעשי

  2 ד"ל -'ה 'י בירחנס עסמ

 1  ד"נ המחנ

   7 
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  .הטעומ הדימב םינשרפ ורסוהו ופסוה ,הדימלה רדסב םייוניש ושענ- תווצמה תודיחי

 םוכיסהו החיתפה תדיחיב םייונישה לשב .רתוי בר ןמז בור יפ לע תשרוד תושדח תודיחי תארוהש איה ונתחנה
 תמישר .םוכיסהו החיתפה תודיחיב רתונש ןמזה תעקשה תא רשפאלו תווצמה תודיחיב טעמ הנשה םצמצל ונטלחה
  .הז ךמסמ ףוסב העיפומ דוקימה

 
 7-(9 דוקימה רחאל( היגוסל םירועיש10- 8 לש ףקיהב תווצמה םואנב תויגוס

  :תויגוס עברא ךותמ שולש ודמלי ל"חי 5 ידימלת ,תויגוס עברא ךותמ םייתש ודמלי ל"חי 3 ידימלת

 הקדצ יניד – חתפת חותפ .1

 המחלמו אבצ יניד .2

 תירוביצ תוירחא – םלעתהל לכות אל .3

 איבנו ןהכ טפוש ךלמ – הגהנה .4

 

 םירועיש 5 :)דל-וכ םיקרפ( םוכיסה תדיחי

 "הבוטה ץראה" םע שגפמה רגתאל הנעמכ "םירוכיב ארקמ" תווצמ הפסונ

 השמ לש ותומ ,)תושר -להקה( םייחב תרחבו ,הבושתה תשרפ ,באומ תוברעב תירבה

 

  :םיבותכו םיאיבנ 

  .יוניש אלל םה םיבותכו םיאיבנב דומילה יקרפ

 .)םירועיש 5 ( תואיקבב  ה"כ –א"כ םיקרפ  :ןברוחה דעו השנממ  - 'ב םיכלמ

 :והימרי

 תועשה ףקיה קרפ אשונה

 2 'א והימרי תשדקה

 3 ו"כ .וט-א ,'ז והימרי טפשמו 'ה לכיה תאובנ

  2 ל"חי 5 ידימלתל – ז"כ לבבל דובעשה לע

 2 ח"כ רקשה יאיבנ

 2-1 חכ-א ,ו"ל םיקיוהי י"ע התעירקו הליגמה

  2 ל"חי 5 ידימלתל - ב"ל לאמנחמ הדשה תיינק

 2-1 טי-א ,א"ל המחנ תאובנ

 : לאקזחי

 תועשה ףקיה קרפ אשונה

 1 וט-א ,ו"ל לארשי ירה תאובנ

 1 די-א ,ז"ל תושביה תומצעה תייחת ןוזח

 1 חכ-וט ,ז"ל תוכלממה דוחיא ןוזח
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  תואיקב ידומיל  :םיבותכ

 )םירועיש 6( 'ז–'ו ,)'ב-'א םיקוספ( 'ה  ;)ד"כ ,'ה-'א םיקוספ( 'ד ,'ג -'א םיקרפ : ארזע )1

 תפסות )םירועיש 7( )א"ל-ו"ט ,'ו םיקוספ( ג"י ,(ג"מ-ז"כ םיקוספ) ב"י ,'י ,)ו"ט קוספ( 'ו ,'ה-'א םיקרפ :הימחנ )2

 )םירועיש 2( )ט-א םיקוספ( 'ב ,'א םיקרפ יגח :תודיחי שמח ידימלתל

 

 המילהה תינכת יפ לע ל"חי שמחל תרבגומה םידומילה תדיחי
 

 .הריחבל םיאשונ ינשו הבוח אשונ תארוה לע וססבתי תורבגומה םידומילה תודיחי

 )ב"י התיכב( תינומא תודדומתה – לומגה :הבוח )1

  :הריחב יאשונ

 תלבקל הנפי – תויומדהמ תחא םוקמב האלו לחר לש ןהיתויומד תא דמלל הצריש הרומ( תפומ תויומד )2

 )tafathal@gmail.com :הרפע תנפלואמ ןירפלה תפטל היחנהו הארוה ירמוח

  םיאיבנ העברא )3

  ן"במר י"שר תונשרפ )4

  'ךלהתהו םוק' )5

 ארקמה תבשחמב לארשי ץרא )6

 .ןהיתש תא אלו 'ארקמה תבשחמב לארשי ץרא'ו 'ךלהתהו םוק' תודיחימ תחא דמלל רוחבל ןתינ :בל ומיש

 םיכלמ רפס תנווקמ רבגה תדיחי )7

 דבלב תחא הנשל איה וז העצה  .םיכלמ רפסב תנווקמ רבגה תדיחיב וז םידומיל תנשב תוסנתהל םינמזומ םירומ

 הדיחיה לע םיטרפב  םיניינועמה  .)וז הדיחי סיסב לע( 'י התיכב םיכלמ רפס דמלי האבה הנשמ לחהש תויה )ב"פשת(

 grosbergaa@gmail.com  :ליימב גרבסורג רתסאמ'בגל ונפי
 

 ,יזוחמ ך"נת ךירדמל הכרעהה יכרד תאו ורחבנש םיאשונה תא תטרפמה הדובע תינכת שיגהל ךירצ רפסה תיב

 .ר"מפמ רושיא ךרוצל

 תיב הכרעהב ותוא ךירעהלו ,רחא ןכותמ יונבה ירפס תיב אשונכ םיאשונה ןיבמ דחא אשונ תונבל יאשר רפס תיב

 .ר"מפמ רושיאב ,תירפס
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 המילהה תינכת יפ לע תודיחיה לקשמו תונחבהה הנבמ
 :תודיחי שולש ידימלת

 הב התכה הדיחיה

 תדמלנ

 הדיחיה

 הדיחיה לקשמ הכרעה תינכת

 יפוסה ךרעמב

 ןולאש ילמס

 ,ב"מש ,רבדמב( 'א הדיחי
  )א"למ

 תירפס תיב הכרעה  'י
 תופולח תועצמאב
 הכרעהב

30% 2383 
 ינחבנל בתכב ןחבמ(

 )2382 :הנשמ
 ,והיעשי ,תישארב( 'ב הדיחי

  )םילהת ,הנוי ,ב"למ
 2381 35%  ינוציח ןחבמ א"י

 ,והימרי ,םירבד( 'ג הדיחי
 ארזע ,לאקזחי ,ב"למ
  )הימחנו

 2371 35% ינוציח ןחבמ ב"י

 
 

 
 :תודיחי שמח ידימלת

 התכה הדיחיה
 הב
 תדמלנ

 הדיחיה

 הדיחיה לקשמ הכרעה תינכת
 יפוסה ךרעמב

 ןולאש ילמס

 ,ב"מש ,רבדמב( 'א הדיחי
 )א"למ

 תירפס תיב הכרעה 'י
 תופולח תועצמאב
 הכרעהב

20% 2383 
 ינחבנל בתכב ןחבמ(

 )2382 :הנשמ
 ,והיעשי ,תישארב( 'ב הדיחי

  )םילהת ,הנוי ,ב"למ
  א"י

 
  תינוציח הניחב
 

25% 2581 

 ,והימרי ,םירבד( 'ג הדיחי
 ארזע ,לאקזחי ,ב"למ
  )הימחנו

 2571 25% ב"י

 הריחב – אשונ תודיחי 3

 6 ךותמ

 תירפס תיב הכרעה  ב"י – 'י

 תופולח תועצמאב

  הכרעהב

30% 2583 

 ינחבנל בתכב ןחבמ(

 )2582 :הנשמ
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 בי – אי תותיכ הניחבה הנבמב םייוניש

 קר ונסחייתה םסרופש ךמסמב .הניחבה הנבמב םייוניש ללוכה ךמסמ םסרופ םידומילה תינכת ךמסמל ליבקמב

 ולעש תושקב תובקעב .)2581/2381( םינולאשה ינשב דיחא יוניש עבקנו א"י התיכב תונחביהה הנבמב םייונישל

 תונחביהה יוניש ןיב ןיחבהל ונטלחה ולא םידימלתל םירומ םע ונמייקש חיש תובקעבו ,ל"חי 3 ידימלתל םירוממ

  .א"י התיכ ינולאשב ל"חי 5 ידימלתל תונחביהה יוניש ןיבל ל"חי 3 ידימלתל

 .ןלהל ראותמכ היהי  תוניחבה הנבמ .בי התיכב תונחביהה הנבמב םייונישה תא ונפסוה ןכ ומכ

 

 
 )תמדוקל האוושהב השדחה תונחבהה תלבט( 2581 ןולאש תורגבה תניחב הנבמב םייוניש
 

 תניחב
 תורגב

 רפסמ קרפב תולאשה רפסמ רפס הניחבב קרפ
 תולאש
 הנעמל

 דוקינ

 
 הוותמ
  תונחביה
 ןשי

 3X20=60 3  תישארבב תולאש 5  תישארב א קרפ
 'ב םיכלמ ב קרפ

 והיעשיו
 והיעשיו םיכלמ תולאש 3
 תולדתשהו ןוחטב הלאש 1

2 2X14=28 

 הנויב הלאש 1 םילהתו הנוי ג קרפ
 םילהתב הלאש 1

1 1X12=12 

 
 
 
 
 
 הוותמ
 תונחביה
 שדח

 – א קרפ
  *)יוניש אלל(

 3X20=60 3  תישארבב תולאש 5 תישארב

 והיעשי ב קרפ
 םצמוצמ

 והיעשי תולאש 2 
 םע תבלושמ תחא הלאש ןכותמ
   םיכלמ יקרפ

1 1X16=16 

 /בחרומ והיעשי ג קרפ
 /םילהת
  /הנוי
 :תואבה םינשב[

 ]תלהק/תור
 

  תולדתשהו ןוחטב הלאש 1
 בחרומ והיעשי הלאש 1
  תולאש 2
  םילהת + הנוי
 
 ןיב בלושמ וא םירפסה דחאמ
 יפיעס ונכתיי תולאשב .םירפסה
  תונמוימ/הנבה

2 2X12 = 24 

 
 טעמל ליעל ןולאשל ההז היהי ןולאשה .הנוש היהי ורפסמש ןולאשב ונחביי בחורה תינכת יפ לע ודמליש םידימלת*
  .תישארב רפסב קסועה ןושארה קרפה
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 )תמדוקל האוושהב( השדחה תונחבהה תלבט ןלהל  2381 םינולאש תורגבה תניחב הנבמב םייוניש
 
 קרפ תורגב תניחב

 הניחבב
 תולאשה רפסמ רפס

 קרפב
 רפסמ
 תולאש
 הנעמל

 דוקינ

 
 הוותמ
  ןשי תונחביה

 3  תישארבב תולאש 5  תישארב א קרפ
 

3X20=60 

 'ב םיכלמ ב קרפ
 והיעשיו

 םיכלמ תולאש 3
 והיעשיו
 ןוחטב הלאש 1
 תולדתשהו

2 2X14=28 

 הנויב הלאש 1 םילהתו הנוי ג קרפ
 םילהתב הלאש 1

1 1X12=12 

 
 
 
 

 הוותמ
 שדח תונחביה

 – א קרפ
 *)יוניש אלל(

 

 3X20=60 3  תישארבב תולאש 5  תישארב

 והיעשי ב קרפ
 םצמוצמ

 1X16=16 1   והיעשי תולאש 2 

 והיעשי ג קרפ
 /םצמוצמ
 /םילהת
 םינשב[/הנוי

 :תואבה
 ]תלהק/תור
 ודמלי הנש לכב
 ןיבמ םיינש
 םירפסה

 )תפסונ( הלאש 1 
 םצמוצמ והיעשי
 ןוחטב הלאש 1
  תולדתשהו
 םיכלמ 1
 םילהת 1
  הנוי 1
 :תואבה םינשב[

 ]תלהק/תור

2 2X12 = 
24 

 
 
 העקשהל םאתהב והיעשיב תולאש  יתש לע תונעל םידימלתל רשפאל איה ל"חי 3 תניחבב םייונישה תרטמ
  .ונתנבה יפל ולא םיקרפ תארוהב תשרדנה
 
 ליעל ןולאשל ההז היהי ןולאשה .הנוש היהי ורפסמש ןולאשב ונחביי בחורה תינכת יפ לע ודמליש םידימלת*
 .תישארב רפסב קסועה ןושארה קרפה טעמל
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  ב"י התיכ

 )תמדוקל האוושהב השדחה תונחבהה תלבט( 2571 ןולאש תורגבה תניחב הנבמב םייוניש
 

 רפסמ קרפב תולאש רפסמ אשונה קרפ 
 תולאש

 שי ןהילע
 בישהל

 תודוקנ רפסמ
 הלאש לכל

 
 הוותמ
 תונחביה

  ןשי

 5 םירבד א
 הבוח תלאש

3 15x3=45 

 'ב םיכלמ ב
  והימרי
 לאקזחי

 15x2=30 2 תבלושמ םיכלמ הלאש 3

 הימחנו ארזע ג
 יגח

2 1 15X1=15 

 10x1=10 1 1 אשונ תלאש ד
 'קנ 100 7 11  כ"הס

 
 הוותמ
 תונחביה

 שדח

 םירבד א
 םוכיסו החיתפ

 החיתפ תובלושמ( תולאש 2
 )םוכיסו

1 20x1=20 

 םירבד ב
 תווצמ

 תודקוממ

 15x2=30 2 תולאש 4

 'ב םיכלמ ג
  והימרי
 לאקזחי

3  
 הימריב תבלושמ םיכלמ הלאש

2 15x2=30 

 הימחנו ארזע ד
 יגחו

 – ג ףיעס +
 אשונ תלאש
 ןמ תאצויש

 םיפיעסה
 אלל( םימדוקה

 *)תורוקמ

2 
 
 

1 20x1=20 
 12 בו א ףיעס

 'קנ
 'קנ 8 – ג ףיעס

 

 'קנ 100 6 11  כ"הס 
 

  .הנשה תליחתב ונתניי אשונ תלאשל תואמגוד •
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 )תמדוקל האוושהב השדחה תונחבהה תלבט( 2371 ןולאש תורגבה תניחב הנבמב םייוניש
 

 
 
 

 הוותמ
 תונחבה

 םייק
 
 

 רפסמ קרפב תולאש רפסמ אשונה קרפ
 תולאש

 שי ןהילע
 בישהל

 תודוקנ רפסמ
 הלאש לכל

 20x2=40 2 )הבוח  1 הלאש(5 םירבד 'א

 'ב םיכלמ 'ב
 לאקזחיו הימרי

3  
 םיכלמב תדרפנ הלאש

2 20x2=40 

 10x2=20 2 3 הימחנו  ארזע 'ג
 'קנ 100 6 11  כ"הס

 הוותמ
 תונחבה

  שדח

  םירבד 'א
 םוכיסו החיתפ

 החיתפ תובלושמ( תולאש 2 
 )םוכיסו

1 20x1=20 

  תווצמ  םירבד 'ב
 תודקוממ

 20x1=20 1  תולאש 4

 'ב םיכלמ 'ג
 לאקזחיו הימרי

3  
 םיכלמב תדרפנ הלאש

2 20x2=40 

 10x2=20 2 3 הימחנו  ארזע 'ד
 'קנ 100 6 11  כ"הס

 
 

  תונחביהה הנבמב םייונישה
 תודיחימ תובכרומ הנייהת תולאשה .תולאש יתש ןיב הריחב דימלתל ןתנית םויסהו החיתפה תודיחיב ●
 לקשמ .)םוכיס וא החיתפ( תודיחיה ןמ תחא קר דמלל ןתינ אל הרקמ לכב .ןהמ תחאמ וא םויסהו החיתפה
  .תודוקנ 20 היהי הלאשה
 
 תולאש 6 לע תונעל דימלתה שרדיי םינולאשה ינשב ●
 
 2571 ינולאשב
 רפס לש הארוהה לקשמ תא ףקשמ הז דוקינ .כ"הסב תודוקנ 50 -  לדגי םירבד רפסל ןתנייש דוקינה ●
  .תורגבה תוניחבב םירבד
 
 12 ונתני ולא םיפיעסל הימחנו ארזעב וקסעי הלש ב ו א ףיעס .הימחנו ארזע םע דחואת אשונה תלאש ●
 תואמגוד .רבעב בחורה תלאש תמגודכ .ב-א יפיעס וקסע וב אשונב רושקה בחור אשונב קוסעי ג ףיעס .תודוקנ
  .הנשה תליחתב ונתניי תולאשל
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  תווצמה תודיחי דוקימ
 םצמצל ונטלחה םוכיסהו החיתפה תדיחיב םייונישה לשב .רתוי בר ןמז בור יפ לע תשרוד תושדח תודיחי תארוה
 .דוקימה ןלהל .םוכיסהו החיתפה תודיחיב רתונש ןמזה תעקשה תא רשפאלו תווצמה תודיחיב טעמ

 
 דומיל תודיחי 3 דומיל תודיחי 5 הדיחי

 חתפת חתפ תדיחי - םירבד
 םיחנמ תונורקע- אובמ
 האוולהו םיפסכ תטימש – וט קרפ
 ירבע דבעל הקנעה – וט קרפ
  ךשנ רוסיא - גכ קרפ
 ןוכשמ יניד - דכ קרפ
 רכש תנלה - דכ קרפ
 םיינע תונתמ - דכ קרפ
- םיאיבנב םיינעה יפלכ תוביוחמה[
 ]ל"חי 5 ידימלתל
 
 המחלמה יניד תדיחי - םירבד
 םירבד שמוחב המחלמה ינידל אובמ
  המחלמל תוכרעיהה - כ קרפ
  הכרעמה ןמ םירזוחה - כ קרפ
  הווצמ תמחלמ - כ קרפ
  המחלמב םולשל האירקה - כ קרפ
  רוצמ תעב םיצע תתחשה - כ קרפ
  ראות תפי תשא - אכ קרפ
  הנחמה תרימש - גכ קרפ
   ותיבל היהי יקנ - דכ קרפ
  קלמע תמחלמ -הכ קרפ
 
 הגהנהה תווצמ – םירבד 

  הגהנהה תווצמל אובמ
  םיטפוש יונימ - זט קרפ
 ארממ ןקזו לודג ד"יב – זי קרפ
 ךלמה – זי קרפ
 ןהכ – חי קרפ
 איבנ - חי קרפ
 
 םלעתהל לכות אל – םירבד
  אובמ
 םיטפוש יונימ – זט קרפ
 טלקמ ירע – טי קרפ
 הפורע הלגע – אכ קרפ
 הרומו ררוס ןב – אכ קרפ
 הניעטו הדיבא תבשה – בכ קרפ
 

 חתפת חתפ תדיחי - םירבד
 םיחנמ תונורקע- אובמ
 האוולהו םיפסכ תטימש – וט קרפ
 ירבע דבעל הקנעה – וט קרפ

------------         
------------         

 רכש תנלה - דכ קרפ
 םיינע תונתמ - דכ קרפ
- םיאיבנב םיינעה יפלכ תוביוחמה[
 ]ל"חי 5 ידימלתל
 
 המחלמה יניד תדיחי - םירבד
 םירבד שמוחב המחלמה ינידל אובמ
  המחלמל תוכרעיהה - כ קרפ
  הכרעמה ןמ םירזוחה - כ קרפ
  הווצמ תמחלמ - כ קרפ
  המחלמב םולשל האירקה - כ קרפ
  רוצמ תעב םיצע תתחשה - כ קרפ
 ראות תפי תשא - אכ קרפ

---------- 
---------- 

  קלמע תמחלמ -הכ קר
 
 הגהנהה תווצמ – םירבד
  הגהנהה תווצמל אובמ
  םיטפוש יונימ - זט קרפ
 ארממ ןקזו לודג ד"יב – זי קרפ

---------         
 ןהכ – חי קרפ
 איבנ - חי קרפ
 
 םלעתהל לכות אל – םירבד
  אובמ 

 םיטפוש יונימ – זט קרפ
 טלקמ ירע – טי קרפ

----------            
 הרומו ררוס ןב – אכ קרפ
 הניעטו הדיבא תבשה – בכ קרפ

 חתפת חתפ תדיחי - םירבד
 םיחנמ תונורקע- אובמ
 האוולהו םיפסכ תטימש – וט קרפ
 ירבע דבעל הקנעה – וט קרפ

------------             
------------             

 רכש תנלה - דכ קרפ
 םיינע תונתמ - דכ קרפ
 
 
 
 המחלמה יניד תדיחי - םירבד
 םירבד שמוחב המחלמה ינידל אובמ
  המחלמל תוכרעיהה - כ קרפ
  הכרעמה ןמ םירזוחה - כ קרפ
  הווצמ תמחלמ - כ קרפ
  המחלמב םולשל האירקה - כ קרפ
  רוצמ תעב םיצע תתחשה - כ קרפ
  ראות תפי תשא - אכ קרפ
 ----------              

----------              
  קלמע תמחלמ -הכ קרפ
 
 הגהנהה תווצמ – םירבד
  הגהנהה תווצמל אובמ
  םיטפוש יונימ - זט קרפ
 ארממ ןקזו לודג ד"יב – זי קרפ

--------              
 ןהכ – חי קרפ
 איבנ - חי קרפ
 
 םלעתהל לכות אל – םירבד
  אובמ
 םיטפוש יונימ – זט קרפ
 טלקמ ירע – טי קרפ

----------          
 הרומו ררוס ןב – אכ קרפ
  הניעטו הדיבא תבשה – בכ קרפ
 

 


