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 השאלון בגוף השאלון לפי ההוראות. כליש לענות על  (1):  הוראות מיוחדות  ד.

 יש להקפיד על כתב ברור, פיסוק הגיוני וכללי הדקדוק.( 2)                                                 

 

 טיוטה.המשמש , רשֹום "טיוטה" בראש כל עמוד במחברת הבחינה בלבדכתוב 

 כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה.

 

 .אף על פי כן על כל נבחנת ונבחן להשיב עליהן באופן אישי רבים,בשאלון זה מנוסחות בלשון  השאלות

 
 בהצלחה!
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 (נקודות 50) והבעההבנה  –א  פרק

 שאחריהם. 1-12השאלות  כלבפרק זה שני טקסטים. קראו אותם, וענו על 

 (נקודות 35) הבנת הנקרא

 1 טקסט

 הרגלי העבודהלשנות את  –הפתרון לעומס בכבישים 

 1לית אופנהייםר עמאת ד"

התחושה בזמן האחרון.  מטריד מאוד אנשים רביםהוא נושא ש בכבישיםעומס ה פסקה א

כבר שנים רבות מנסים ולם חוקרים בכל הע. היא שהמצב כיום גרוע יותר מתמיד

 לכך תשובה נמצאה עוד לאאך  ,שבכביש בתנועה העומסלהציע פתרונות לבעיית 

" "ניסוישנה של  ייתההשבה התפשטה בעולם מגפת הקורונה, , 2020. שנת יעילה

בתל  2020־חיים כשהביקוש לנסיעות פוחת. באיך נראים ה הציג . ה"ניסוי"עולמי

אך . 2019־נסיעה בהשוואה להזמן של בממוצע  9%אביב, למשל, חלה ירידה של 

 , אז מה כן?בכבישים פתרון לפקקים יותסגר אינו יכול לה

גדולה צפיפות מוזמני נסיעה ארוכים נגרם מעומס תנועה . נראה שאין פתרון קסם בפסקה 

ל ע העול –מספר כלי הרכב  –כשהביקוש  . העומס נוצרכבישבכלי רכב יותר של 

תופעה כדי לצמצם את ה. היכולת של הכביש להכיל כלי רכב בזמן מסוים –ההיצע 

 זמני העמידהולשפר את  ומסלולי נסיעה נתיביםצריך לטפל בצד ההיצע: להוסיף 

וכן להוסיף תחנות  בוריתבתחבורה צי נסיעה , ובצד הביקוש: לעודדרמזוריםב

נסיעה ביחד עם  נסיעה קרובות ולהוזיל את מחיר הנסיעה; נוסף על כך לעודד

 .נוסעים נוספים

כמו סלילת כבישים נוספים,  ,העומס התחילו בישראל בפעולות להפחתת 2020־ב  גפסקה 

נחנו לא יכולים או, ועולות כסף רברבות שנים נמשכות אלה הפעולות אבל ה

  נדרש פתרון משולב כאן ועכשיו. לחכות.

 יעילהתחבורה הציבורית צריכה להיות נוחה יותר וה ,נסיעהה את אופןכדי לשנות  דפסקה 

שינוי  :פתרוןבמרכיב חשוב רצוי שיהיה אבל  יותר מהתחבורה הקיימת היום.

                                                           
וחזר א       . גלובסמתוך אתר לשנות את דפוסי העבודה".  –."הפתרון לגודש בכביש (2021מעובד על פי אופנהיים, ע' )

 .27.04.2021בתאריך 
 .הכותבת היא מנהלת מכון שלמה שמלצר לתחבורה חכמה באוניברסיטת תל אביב 1
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ראינו שאפשר לעבוד, האחרונה  הבשנשירותים מרחוק. הומתן  הרגלי העבודה

מובן שפתרון כ .2ןמקווללמוד, לקנות ואפילו לקבל שירותי בריאות ותרבות באופן 

במספר כלי הרכב בכביש יכולה  קטנהזה לא מתאים לכולם כל הזמן. הפחתה 

מימי העבודה במשק, יהיו  10%בצורה דרמטית. לכן, אפילו אם  עומסלהקטין 

. השינוי יכול להתרחש אם מחצית עומסב של ממשבבית או בקרבתו, נראה שינוי 

 מהעובדים יעבדו יום אחד בשבוע מהבית או בקרבתו.

 השאלות

 .1טקסט  על פי 1-7ענו על שאלות 

 נקודות( 2)  מה מטרת הטקסט? .1

  התחבורה בישראל. את הסיבות למצבלהסביר 

 .להסביר שאין אפשרות בכלל לטפל בעומס התנועה 

  בכבישיםלעומס  מיידילנסות למצוא פתרון. 

 טעון שהתחבורה הציבורית לא תצמצם את העומס בתנועה.ל 

 

 נקודות( 2)  עומס בכבישים?מה גורם ל, בעל פי פסקה  .2

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 פתרונות לצמצום עומס התנועה.כמה מעלה הכותבת  בבפסקה  .3

כלי תחום מופתרון אחד  הכבישיםתחום מ פתרון אחד :פתרונות שניציינו 

 נקודות( 4) .הרכב

 

 :תחום הכבישיםפתרון מ

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 :תחום כלי הרכבפתרון מ

________________________________________________________

________________________________________________________ 

                                                           
 מחובר דרך רשת האינטרנט –מקוון  2
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 נקודות( 2) ?היעלב המתאים ביותר, מהו הפתרון כותבת המאמר. לדעת א .4

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 ?שהכותבת מציעהמהם שני החסרונות של שאר הפתרונות לעומת הפתרון  .ב

 נקודות( 2)

(1_____________________________________________)______ 

 

(2______________________________________________)_____ 

 

 . לשנות את הרגלי העבודה –הפתרון לעומס בכבישים כותרת המאמר היא  .5

 נקודות( 2)   ?הרגלי עבודה לשנותמה משמעות הצירוף  

 ההתנהגות הקבועה בעבודה. שינוי הדרך וצורת 

 שינוי צורת העבודה באמצעות הרגליים. 

  בעבודת תכנון הכבישים החדשים.שינוי 

 .שינוי בדרכי הנסיעה לעבודה מדי בוקר 

 

 ?תהכותבת מתכוונמה ל. אין פתרון קסםכי  בהכותבת מציינת בתחילת פסקה  .6

 נקודות( 2)

 מעשה קסמים וכשפים.  הפתרון לעומס התנועה הוא כמו 

 .אין קיצורי דרך וצריך לעבוד קשה כדי לפתור את בעיית העומס 

 לבעיית עומס התנועה בקלות ובמהירות אפשר למצוא פתרון. 

 .אי אפשר בכלל לפתור את בעיית העומס בתנועה . 

 

 מה הקשר בין מגפת הקורונה לפתרון שהכותבת מציעה בפסקה האחרונה? .7

 (נקודות 2)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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2טקסט   

 איון עם מתכנן תחבורהיר

 מאת ארז רביב

, והוא עוסק בקשר שבין תכנון עריםשל אריה פרידסון הוא מומחה לתכנון  רך הדיןעו א פסקה

נה עיקרי הריאיון יהתחבורה. לדבריו, אי אפשר לדבר על תחבורה בלי תכנון. בין ל עיר

 מו בנושא העומס בתחבורה.ישנערך ע

 למה יש פקקים?

הם צריכים  כיזה קורה כי הרבה אנשים נוסעים באותן שעות על אותם כבישים, ולמה?  ב פסקה

להם לנסוע  נציע. אם העבודה רחוקה מהבית כילהגיע מהבית לעבודה. למה? 

אין צפופים  המגורים המרוחקים שאינםמקומות בגלה שנבתחבורה ציבורית, 

את  בנייה עירונית יותר צפופה, בוניםלבנות במקום . ציבורית יעילה תחבורה

שתי ב להשתמשברירה אלא להם ואין  ,נמוכהבצפיפות , שבהם גרים אנשים 3הפרברים

 . רבים פקקים. התוצאה היא משפחה כדי להגיע לעבודהבכל וניות מכ

 ביחס נכון תכנוןהבנייה הזאת  בצורת אין אך .בצפיפותהיא מדינה שגרים בה ישראל   ג פסקה

 שכונות בונים נבנות. הציבורית התחבורה שירותי לבין הצפופה הבנייה שבין

אין דרך  מקומות באותם תושביםלו ,במקומות שלא קרובים לרכבת או לאוטובוס

 מכונית. ב אשרלהגיע לעבודה חוץ מ

 ?הקיים התכנון רעיון מגיע מהיכן

ונים . שם יש מרחבים, אז ברבות לפני שניםכבר מארה"ב  הגיעהש של תכנוןזו תרבות   ד פסקה

שנים ול שמונהואפילו ל ארבעהל ת הכבישא יםרחיב, מפרברים, ואם קצת צפוף בכביש

פתרון לעומס בכבישים, כי  ריבוי הנתיבים אינואך מתברר שגם שם . מסלולים עשר

 הם עדיין עמוסים.

 מה אפשר לעשות?

לשקול מחדש את  שי. מהטעויות של העבר וצריך ללמוד אפשר לא להחמיר את המצב  ה פסקה

יותר מסחר ויותר מקומות ערים הקיימות הכניס לל – שכונות מרוחקותבנייה של ה

                                                           
הפקקים הם תוצאה של תכנון לקוי   –הבסיס "מחשבה תחילה / אף אחד לא מדבר על (. 2019רביב, א' )
 .27.3.2019. אוחזר בתאריך דבראתר מהיסוד". 

 שכונות בקצה העיר –פרברים  3

https://www.davar1.co.il/154894/
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הציבורית.  תחבורהולפתח בהן את ה 4תשתיותלבנות להן צריך  על כךובנוסף עבודה. 

להיות במרכז העיר. כך  צריכות ות של התחבורה הציבורית, רכבת או אוטובוס,תחנה

 נחשובאם הן.  רכב כדי להגיע אלילנסוע ב צריכיםם לא אנשיוהבכל אירופה,  גם עשו

  תעזור.כבישים לא בניית בפקקים, ותמיד נהיה תקועים  שאין שום דרך יציאה מזה,

 השאלות

 .2 טקסטעל פי  8-10ענו על שאלות 

 ?ג-בעל פי המומחה פרידסון בפסקות  ,לפקקים עיקריתהסיבה המהי  .8

 נקודות( 2)  .יפו את התשובה המתאימההק

  ונוחה יעילהתחבורה ציבורית.  

 בקצה העיר בנויים בצפיפותש בתים.  

 נסיעה באותם כבישים בזמנים קבועים. 

 חנות אוטובוסים במקומות קרוביםת. 

 

לדעת  ,את בעיית העומס בכבישים לא תפתורתוספת של נתיבים  מדוע .א .9

 נקודות( 2) ?המומחה

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 ?2של המומחה בטקסט מסכימה עם הטענה  1האם כותבת טקסט  .ב

  נקודות( 2) .את תשובתכם נמקו

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

  

                                                           
ל העבודות הדרושות כדי לספק שירותים בתחומים שונים כמו תחבורה, כבישים, מים כ –תשתיות  4

 וחשמל
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 נקודות( 2)    .ג-ב פסקותאת ההשלמות המתאימות על פי  הקיפו .10

 

 בצפיפותכדי לפתור את בעיית עומס התנועה בערים צריך לבנות אותן 

 מתחנות האוטובוס והרכבת. רחוקים/  לא רחוקיםבמקומות  גבוההנמוכה / 

 

 .הטקסטים שני פי על 11-12 שאלות על ענו

 כי יש לעודד את השימוש בתחבורה הציבורית. טענו הכותביםהמאמרים  שניב  .11

 נקודות( 4). התומך בשימוש בתחבורה הציבוריתמשפט  כל טקסטמציינו 

  :1טקסט 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 :2טקסט 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

את ההשלמה  הקיפוהקטע שלפניכם מבוסס על שני הטקסטים שקראתם.   .12

 נקודות( 5)  המתאימה ביותר מבין המילים המודגשות.

 

 בילויה/  עבודהה מקומותבדרך לשני הטקסטים עוסקים בבעיית הפקקים 

 מאוד לאחרונה. הפתרונות להפחתת עומס התנועה  השהתגבר

 . יד / בעתידימ השפיעלא תמיד יכולים ל אבלבלתי אפשריים, /  אפשריים

להציב את כן ו מהבית / מהמשרדכדי להקל על העומס אפשר לעבוד חלק מהזמן 

  העיר. קצהמרכז העיר / לקרוב תחנות התחבורה הציבורית 
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 נקודות( 15) הבעה

 .13-14מן הנושאים  אחדמילים על  150-200כתבו חיבור בהיקף של 

 לטיוטה.  11 : כתבו את החיבור בעמוד הבא. תוכלו להשתמש בעמודשימו לב

 

 תאונות דרכים .13

דרך. ב םעובריאנשים שולמכוניות בכביש לב ל לשיםבזהירות וצריך לנהוג כל נהג 

 :כלפי הנהג לעונשים מביאה לנהגים אחרים או לעוברים בדרךנזק  שגורמתנהיגה 

יש הטוענים שהעונשים כיום קלים . קנסות, פסילת רישיון נהיגה או אפילו מאסר

התעבורה להחמיר יותר מדי ואינם מרתיעים את עברייני התנועה וכי על שופטי 

 בענישה.

 . הביעו את דעתכם בנושא הענישה על עבירות תנועה

 אדם בני במקום רובוטים .14

רפואה, אך כיום לתעשייה ול רובוטיםשימוש בבשנים האחרונות התרחב מאוד 

אדם לצרכים יומיומיים שונים  הדומים לבני רובוטיםמפתחות חברות רבות גם 

 –ולתחומים חברתיים ואישיים, כמו ליווי של אנשים זקנים או עזרה לחולים 

 ידי בני אדם.־עלבדרך כלל פעולות שנעשות 

 .של רובוטים בחיינוהביעו את דעתכם לגבי שילוב 
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 החיבור

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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טיוטה 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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 נקודות( 10) הפועל – פרק ב

 (נקודות 5 –לכל שאלה ) 15-16השאלות  שתינו על ע

 

של  שורשהחסר, על פי ה פועל. בכל סעיף השלימו את הסעיפים חמישהלפניכם  .15

 הפועל המודגש.

את האופן  שינובשנים האחרונות. הצופים  השתנתהבטלוויזיה : הצפייה דוגמה

 שבו הם צופים בסדרות.

 

  וכתוצאה  ,השימוש במכוניות פרטיותאת  הגדילווהריחוק החברתי  הסגר

 העומס בכבישים. ___________ כךמ

 

   על __בכלי רכב אחרים בכביש, אינם_______ מתחשביםנהגים שלא ___

  תוצאות הנהיגה שלהם.

 

   ה הז. הנושא בבתי הספר "בדרכים בטיחות" לומדיםתלמידים בישראל

 מגיל צעיר ועד בית הספר התיכון. ____________

 

  קציהאפליה הנהיגה. בזמן "וייז" אפליקציהל מחוברים נהגים מיליוני 

 שבדרך. הפקקים על למידע אותם ____________

 

   בשנים האחרונות ומון וייז. שיאת י פיתחהחברה ישראלית

 .מאוד חברות ההייטק בישראל_______________
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 שורשהחסר על פי ה שם הפועל. בכל סעיף השלימו את סעיפים החמישלפניכם  .16

 של הפועל המודגש.

 

  באינטרנט.  מתפרסמותמודעות רבות למכירת מכוניות 

 פרטים רבים על המכונית שעומדת למכירה. _________ חשוב

 

   בגלל עבודות תחזוקהבוטלה הנסיעה ברכבת. 

 מראש. לי להודיעבאת הנסיעה _ ____________אי אפשר 

 

  כראוי בכביש.  מתנהגיםצעירים רבים לא תמיד 

עם נהג מלווה במשך  ___________ צריך 24נהג צעיר שגילו מתחת לגיל 

 .שישה חודשים

 

  כבישים רבים ברחבי הארץ. לסלולמשרד התחבורה  סייםלאחרונה 

 שנים.מספר בעוד  ל_____________ צריכים נוספים יםפרויקט
 
 

  בזמן הנהיגה. היום יש במכוניות מכשירים נזהרים נהגים אחראים

 אותם מפני הסכנות שבכביש.  חדשנים שיכולים ל____________
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 נקודות( 10)שם העצם  – פרק ג

 (נקודות 5 –לכל שאלה ) 17-18השאלות  שתיעל  וענ

את שם העצם המתאים לשם התואר  הקיפו. בכל משפט משפטים שנילפניכם . א .17

 המודגש בקו.

 אפשרויות תוכניות //  רעיונותלחשוב על  כדי לצמצם את העומס בכבישים צריך 

 .חדשים

 כדי לחסוך  חשמליות מנועים / מערכות / לוחות רבות התחילו להתקיןמכוניות ב

 בהוצאות על דלק.

 

 . תי מיליםש ת, ובו מודגשולפניכם משפט. ב      

מגורים עבור פתרון  ושהי, כפריםובנגב ובגליל קיבוצים, מושבים בעבר הוקמו 

 . החדשיםעולים ה

 :_________________כפריםשל המילה  יחידכתבו את צורת ה (1)

 :_________________פתרוןשל המילה  רביםכתבו את צורת ה( 2)

 :יםם  השמות שצורת הרבים שלהם היא  שני. לפניכם רשימת שמות. הקיפו את ג     

 כיסא , פעם   ארון,,   יום  , שולחן
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קראו את המשפטים שלפניכם, וענו על השאלות משפטים.  שניניכם פל. א .18

 שאחריהם.

  חופשה שלהםבארץ חוץ ללהשנה  טסיםישראלים רבים.  

 _____:__________במילה אחת ה שלהםחופשצירוף ההכתבו את 

 

  לחורף רכבכם אתהכינו "לקראת עונת הגשמים היא: לנהגים ההוראה"!  

 _____בשתי מילים:___________, ____ רכבכםכתבו את המילה 

 

 

 לפניכם רשימת מילים:. ב

ְחּבּוָרהִמְדָרָכה,    ת,  , ְמכֹוִנית,  תַּ בֶּ כֶּ  ִיּׂשּומֹון   רַּ

 

 .מיינו את המילים בטבלה על פי הדרך שבה נוצרו

 

 בסיס וצורן סופי שורש ומשקל
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 נקודות( 5) מילות היחס –פרק ד 

 19שאלה ענו על 

המלצות  חמשב .הפקק במכונית בזמןמן הזלהעביר את כיצד המלצות לפניכם   .19

 .אתהיחס חסרה מילת 

 חסרה בהם. אתמילת היחס שהמלצות  חמשקיפו ה

 – בפקק אפשר שאתםבזמן 

 .למצוא הדרכים שיעזרו להירגע לפני תחילת היום 

 .לעשות תרגילי התעמלות בישיבה במכונית 

 וחידות כל מיני שאלות לשאול מי שנמצא במכונית. 

  כל הדברים החשובים שיש לעשות בעבודה.לתכנן 

 .לנסות לפתור בעיות, שאין תמיד זמן לחשוב עליהן 

  שירים שאוהביםלשמוע ברדיו. 

 .לנצל השקט שבמכונית וליהנות ממנו 

 מכונית.תוך הלבדוק מצב הניקיון ב 
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 נקודות( 25) תחביר –פרק ה 

 .נקודות( 5)לכל שאלה  20-42השאלות  כלענו על 

 

 מבין המילים המודגשות. המתאימה ביותראת הצורה  הקיפולפניכם קטע.  .20

הנוסעים בה אינם צריכים  :הרבים / רביםלנסיעה בתחבורה ציבורית יש יתרונות 

 הזה זה / החשובהנסיעה זמן ואפשר לנצל את  נהיגה, הרישיון / נהיגה רישיון

 לקריאה או לשיחות.

עוזרים , וכן הדרכים תאונות תאונות דרכים /מפחיתים את רכבת או אוטובוס 

 . ובנחת ליעדלהגיע מהר  נוסעים / הנוסעיםל

 

  .בכל אחד מהמשפטים נשואואת ה נושאאת ה ציינומשפטים.  השלושניכם לפ .21

  מבחני מיוןלאחר נעל"ה לפרויקט מתקבלים  מכל העולםבני נוער. 

 והקליטה את הנתונים על מספר העולים מסר משרד העלייה. 

 .בסוף השנה נחגוג במסיבת הסיום יחד עם העולים בבית הספר 
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כך כל משפט משפטים שלפניכם סדר המילים מבולבל. כתבו מחדש ה שניב. א .22

 שיפתח במילה המודגשת.

 הנוסעיםהטלפון / הציבורית /   / משלמיםבאמצעות / הנייד /  /בתחבורה   (1)

 ________________________________._____________הנוסעים

 העירונית.מספר / תפעל / שנים /  / הרכבתבעוד / בתל אביב / ( 2)

 ._____________________________________________הרכבת

 לפניכם פתיחה של משפט: .ב

 –למרות העומס בכבישים 

 :למשפט מתאימה ביותראת ההשלמה ה הקיפו

  בתחבורה ציבורית.לעבודה אנשים מחליטים לנסוע 

 אנשים מעדיפים לגור במרכז העיר ולא בפרברים. 

 כדי להגיע לעבודה הפרטי אנשים משתמשים ברכב. 

 ולא מהמשרד אנשים מעדיפים לעבוד מהבית. 
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בכל  המתאימה ביותראת מילת הקישור  הקיפו משפטים. חמישהלפניכם  .23

 משפט על פי משמעות המשפט. 

 

לטפל בבעיות  כאשר/  אם / כדירבים מנסים להציע הצעות שונות מומחים  (1)

 הפקקים והעומס בכבישים. 

 נעשים תיקונים בכביש./ לכן  כאשר/  כדי ,זמן הנסיעה מתארך פעמים רבות (2)

 ש כדי / ש מכיוון / ש פי על אףארוכים של רוב קווי האוטובוסים  יםהמסלול (3)

 .רחוקיםהם צריכים לשרת אנשים רבים במקומות 

 .לכל מקום מהר יותר נגיע ,סע ברכבתינ אם / ש משום/  ש כמו (4)

 מאודהיא זולה  אבל / ואילו / בעקבות, בחינםחבורה ציבורית אמנם אינה ת (5)

 .החזקת רכבשל עלויות הלעומת 
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ְראּוכי.  משפטים, ובהם מילת הקישור נישלפניכם . א .24 אותם וענו על השאלות  ק 

 שאחריהם.

  הם עדיין עמוסים כי פתרון לעומס בכבישים ים אינםרבנתיבים. 

  אפשר לעבוד גם בבית. כימנהלים רבים במקומות עבודה חושבים 

 

במילת הקישור  כישבו אפשר להחליף את מילת הקישור את המשפט,  הקיפו (1)

 .מפני ש

 :במשפט האחר כי איזו מילת קישור יכולה להחליף את המילה (2)

 כאשר,  משום ש,  אשר,  ש

 

את הצורה המודגשת המתאימה  הקיפומשפטים. בכל משפט  שלושהלפניכם . ב

 .למשפט

 מתחנת הרכבת בכרמיאל ומסתיים  / יוצאים / יוצא תיוצא קו רכבת ישראל (1)

 בבאר שבע 

 שלוש תחנות ייסגרו / נסגרו / תיסגר עקב עבודות על מסילת הרכבת מחר (2)

 בין חיפה לתל אביב.

שינוי  נדרש / יידרשו / נדרשתכדי לצמצם את העומס בכבישים בישראל  (3)
 בתחבורה הציבורית.

 

 ! ה ח ל צ ה ב
 .ת ישראלהיוצרים שמורה למדינות זכ

 .משרד החינוך שות להעתיק או לפרסם אלא בר אין

 

 

 

 


