
 גוס תקדבנ תונמוימ מ 
 טירפ

 חווט ןויצ/עוציבה תומר
 דוקינה
 הבושתל

 תושירד ונייוצ וא ,ללכ תושירד ונייוצ אל 0 חותפ רצומה ןמ תושירדה תרדגה - ןוכיתה ךילהת 1
 .תויוגש

0-2 

 תונוכנ תושירד 2 ונייוצ 1
 תונוכנ תושירד 3 ונייוצ 2

 תופתושמ תונוכת :תוצובק 2-ל( ןוימ 2
 )תופתושמ ןניאש תונוכתו

 0-5 הנוכנ תפתושמ הנוכת ףא הרחבנ אל וא ,ונע אל 0 רוגס
 תחא הנוכת הרחבנ 1
 תונוכת 2 ורחבנ 2
 תונוכת 3 ורחבנ 3
 תונוכת 4 ורחבנ 4
 תונוכת 5 ורחבנ 5

 םירמוח תונוכת תרדגה :ןוכיתה ךילהת 3
 רצותל םתמאתהו

 0-10 הנוכנ הנוכת ףא הבתכנ אל וא ,ונע אל 0 חותפ
 תחא הנוכת הבתכנ 2
 תונוכת 2 ובתכנ 4
 תונוכת 3 ובתכנ 6
 תונוכת 4 ובתכנ 8

 תונוכת 5 ובתכנ 10
 0-5 הנוכנ הנוכת ףא הבתכנ אל וא ,ונע אל 0 חותפ )תוכתמ לש תונוכת( ןוימ 4

 תחא תכתמ ןוכנ הנייפוא 1
 תוכתמ 2 ןוכנ ונייפוא 2
 תוכתמ 3 ןוכנ ונייפוא 3
 תוכתמ 4 ןוכנ ונייפוא 4
 תוכתמ 5 ןוכנ ונייפוא 5

 ילמיטפוא ןורתפ תריחב :ןוכיתה ךילהת 5
 

 0-10 הבושת ןיא וא ,יהשלכ תרחא תכתמ הבתכנ 0 רוגס
 רצומה תנכהל המיאתמה תכתמה הבתכנ 10

 תילמשחה תוכילומה תנוכת – יוסינ ןונכת 6
 תוכתמ לש

 0-5 יוסינה יפיעסל ללכ תובושת ובתכנ אל 0 חותפ

 יפיעסל יקלח ןפואב תונוכנ תובושת ובתכנ 3
 יוסינה

 יוסינה יפיעס לכל תונוכנ תובושת ובתכנ 5
 האוושה תכירע 'א 7

 
 

 0-5 הבושת ןיא וא ,והשלכ רחא ילכ בתכנ 0 רוגס

 םיאתמה ילכה בתכנ 5

 + ילמיטפוא ןורתפ תריחב :ןוכיתה ךילהת 'ב 7
 רבסה ןתמ
 

 0-5 יטנוולר אל קומינ בתכנ וא ,הבושת ןיא 0 חותפ
 יקלח ןפואב ןוכנ קומינ בתכנ 3
 ןוכנ קומינ בתכנ 5

 0-10 המיאתמ הניאש תכתמ הרחבנ וא ,הבושת ןיא 0 חותפ ילמיטפוא ןורתפ תריחב  :ןוכיתה ךילהת 'א 8
 המיאתמ תכתמ הרחבנ 10

 םירמוח תונוכת תרדגה  :ןוכיתה ךילהת 'ב 8
 רצותל םתמאתהו

 0-5 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ
 ןוכנ קומינ בתכנ 5

 תויחרכה תושירד ןיב הנחבה :ןוכיתה ךילהת 'א 9
 תויחרכה ןניאש תושירד ןיבל ,רצומה ןמ

 0-5  הנוכנ הניאש השירד הבתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ
 הנוכנ השירד הבתכנ 5

 תויחרכהה תושירדב הריחב :ןוכיתה ךילהת 'ב 9
 רבסה ןתמ +
 

 0-5 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא ,הבושת ןיא 0 חותפ
 יקלח ןפואב ןוכנ קומינ בתכנ 3
 ןוכנ קומינ בתכנ 5

 תושירד ןיב הנחבה :ןוכיתה ךילהת 'א 10
 ןניאש תושירד ןיבל ,רצומה ןמ תויחרכה
 תויחרכה

 0-2 הנוכנ הניאש השירד הבתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ

 הנוכנ השירד הבתכנ 2

 תויחרכהה תושירדב הריחב :ןוכיתה ךילהת 'ב 10
 רבסה ןתמ +
 

 0-2 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא ,הבושת ןיא  0 חותפ
 יקלח ןפואב ןוכנ קומינ בתכנ 1

 
 ןוכנ קומינ בתכנ 2

 
 תושירד ןיב הנחבה :ןוכיתה ךילהת 'ג 10

 ןניאש תושירד ןיבל ,רצומה ןמ תויחרכה
 תויחרכה

 0-2 הנוכנ הניאש השירד הבתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ
 הנוכנ השירד הבתכנ 2



 

 

 ןניאש תושירד ןויפא :ןוכיתה ךילהת 'ד 10
 רבסה ןתמ + תויחרכה
 

 0-2 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא ,הבושת ןיא 0 חותפ
 יקלח ןפואב ןוכנ קומינ בתכנ 1
 ןוכנ קומינ בתכנ 2

 תרצונה תלוספה תומכ פ"ע תוכתמ גוריד 'א 11
 ןתקפה תעב

 0-2 יוגש גוריד גצוה וא הבושת ןיא 0 חותפ
 יקלח ןפואב ןוכנ גוריד גצוה 1
 ןוכנ גוריד גצוה  2

 תכירע ךרוצל םיצוחנה םיאנתל תועדומ 'ב 11
 האוושה

 0-1 יוגש קומינ גצוה וא הבושת ןיא 0 חותפ
 ןוכנ קומינ גצוה 1

 0-5 הבושת ןיא וא ,יהשלכ תרחא תכתמ הבתכנ 0 חותפ ילמיטפוא ןורתפ תריחב  :ןוכיתה ךילהת 'ג 11
 רצומה תנכהל המיאתמה תכתמה הבתכנ 5

 ילמיטפוא ןורתפ תריחב :ןוכיתה ךילהת 'ד 11
 קומינ תביתכו

 0-5 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ
 ןוכנ קומינ בתכנ 5

 0-5 הבושת ןיא וא ,יהשלכ תרחא תכתמ הבתכנ 0 רוגס ילמיטפוא ןורתפ תריחב :ןוכיתה ךילהת 'א 12
 רצומה תנכהל המיאתמה תכתמה הבתכנ 5

 ילמיטפוא ןורתפ תריחב :ןוכיתה ךילהת 'ב 12
 קומינ תביתכו

 0-2 ןוכנ וניאש קומינ בתכנ וא הבושת ןיא 0 חותפ
 ןוכנ קומינ בתכנ 2


