
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

ד    לכיתד ה עברית שיעור
ספורט     במשחקי ספורטיבית וד התנד הגות רגשות

.  ) (  ,  ,  , ומחשב   מרקרי.בשחמו (ם מדגישי.בשחמו (ם מחק עפרו.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן בד.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף ד הצטיידו נ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א

  : ישראלי  ליאור ילארשי רואיל :המורילארשי רואיל :ה עילארשי רואיל :הרומה ם

לאומית   שידוריילארשי רואיל :הרומה ם מערכת



? ד היו.בשחמו (ם   נלמד מד ה

רגשות   • על בשיח נתחיל
משפטי.בשחמו (ם     • ונשלי.בשחמו (ם חדשות מילי.בשחמו (ם כמד ה נלמד
ספורט       • בתחרויות ד התנד הגות ועל רגשות על כתבד ה נקר.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א



? לשיעור   לד הבי.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א מד ה



 , מת.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אווררי.בשחמו (ם  שמתחילי.בשחמו (ם לפני



בכי.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף  מתחילי.בשחמו (ם

    ) ( ' ד הרגשתכ.בשחמו (ם   .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את ד המת.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אר ּפַרְצוּפוֹ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן י .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אימוג לכ.בשחמו (ם בחרו
משחק        של ספורטיבית בֲחוָויד ָה נמצ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אי.בשחמו (ם ש.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את.בשחמו (ם בזמ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן

 .     , ומשתתפות–  כמשתתפי.בשחמו (ם .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה או .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אוד הדות כ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אוד הדי.בשחמו (ם
?  ' זד ה   י ב.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אימוג בחרת.בשחמו (ם למד ה




בכי.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף  מתחילי.בשחמו (ם



? יודעי.בשחמו (ם    כבר .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אנחנו מד ה

מסוגי.בשחמו (ם            רגשות בנו עולי.בשחמו (ם בד ה.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן צפייד ה בזמ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן ו.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אפילו ספורטיביות פעילויות בזמ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן
מפסידד ה.            .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה או גול מבקיעד ה קבוצת.בשחמו (ם כ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אשר ד ה.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אוד הדי.בשחמו (ם ש.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אגות .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את זוכרי.בשחמו (ם שוני.בשחמו (ם

   , בד הלד ה?        לפעמי.בשחמו (ם רב מתח מרגישי.בשחמו (ם לד הצליח מ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אוד שרוצי.בשחמו (ם ספורט.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אי.בשחמו (ם נקודות
 . תסכול  .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה או

 . ספור .ט        בתחרויות רגשות ילארשי רואיל :המתארות במיליילארשי רואיל :הרומה ם נעסו .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק ילארשי רואיל :הזאת ביחידילארשי רואיל :ה
 . מכיריילארשי רואיל :הרומה ם       ודאי אתילארשי רואיל :הרומה ם בילארשי רואיל :ה .םיריכמ יאדו םתא ן שנעסו .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק מילארשי רואיל :המיליילארשי רואיל :הרומה ם חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק

פַַּחד, לדוגמילארשי רואיל :ה:   בדַחַּפ ,ֶָּהָלדַחַּפ ,ה
ילארשי רואיל :המילילארשי רואיל :ה   ?ִתְסכּּול את  , מכירות  מכיריילארשי רואיל :הרומה ם אתילארשי רואיל :הרומה ם

 . לילארשי רואיל :היזכר                נסו
של     ברגע חשתילארשי רואיל :הרומה ם ...ִתְסכּוּלמתי בע .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב קבות?     מתוסכליילארשי רואיל :הרומה ם ילארשי רואיל :הייתילארשי רואיל :הרומה ם



בכי.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף  מתחילי.בשחמו (ם




לומדי.בשחמו (ם  עכשיו

: ד הכתבד ה       .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את ביחד נקר.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א מעט עוד
"  ,   ,   - יותר  חזרתוי ק יותר גבורתוי קזח ,רתוי ה יותר מרתוי קזח ,רתוי הר יותר ". רגורתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע

עוסקת   ספור ט    ד הכתבד ה שחרתוי קני ש טרופס ינקחש ל וכיצד ברגשות
. ד הד הישגי.בשחמו (ם    על משפיעי.בשחמו (ם ד ה.בשחמו (ם



לומדי.בשחמו (ם  עכשיו

. .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אות.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן        לפרש ונסו בד.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף ד הב.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אות ד המילי.בשחמו (ם .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את כתבו

יִָריב

דַחַּפ ,הְִתגָָרדַחַּפ ,ה

לְַתעֵל 

 ַתְרעוֶֹמת



לומדי.בשחמו (ם  עכשיו

יִָריב
בירי
 

 , מריבד ה,  יריב רב

: נוספות  משמעויות

  , ועצו.בשחמו (ם –   גדול רב
 . בתורד ה –   גדול רב

        



לומדי.בשחמו (ם  עכשיו

 טרופס ינקחש לְַתעֵ טרופס ינקחש ל

. . ל   ע ת דַחַּפ ,המילדַחַּפ ,ה ל.ע.ת הלימה שורל.ע.ת הלימה ש

ילארשי רואיל :המילילארשי רואיל :ה    את ְתָעָלדַחַּפ ,המכיריילארשי רואיל :הרומה ם  
? מיילארשי רואיל :הרומה ם   לזרימת ילארשי רואיל :המשמשת

ילארשי רואיל :המילילארשי רואיל :ה  לְַתעֵל ילארשי רואיל :המילילארשי רואיל :ה   מ .םיריכמ יאדו םתא ן  נגזרילארשי רואיל :ה
.ְתָעָלדַחַּפ ,ה

     , ילארשי רואיל :הפירוש  לילארשי רואיל :היות יכול מילארשי רואיל :ה כ שוריפה תויהל לוכי המ ,ך אילארשי רואיל :הרומה ם
 ?שלילארשי רואיל :ה



לומדי.בשחמו (ם  עכשיו

. ילארשי רואיל :הפירוש       את ולציד .םיריכמ יאדו םתא ן ילארשי רואיל :הבאות ילארשי רואיל :המיליילארשי רואיל :הרומה ם את כתבו
,  - יִָריב מְִתָחֶרילארשי רואיל :ה  ֹיֵב או

ילארשי רואיל :ִהְרגיז דַחַּפ ,הְִתגָָרדַחַּפ ,ה - 
, ַתְרעוֶֹמת - זַעילארשי רואיל :הרומה ַם  כַּעַס

ְלַמ .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב קד, ְלנֵַתבלְַתעֵל - 



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



  '   . - חל .טרופס תויורחתב תושגר תוראתמה םילימב ק:      ד כיתילארשי רואיל :ה דתי ילארשי רואיל :הממלכתי לחינו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך מאוד מילילארשי רואיל :ה .טובילארשי רואיל :ה מתו שוריפה תויהל לוכי המ ,ך
'א



רתוי קזח ,רתוי הרתוי קריארתוי קזח ,רתוי ה  ברתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ערתוי קבות
 .         , שקר.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את.בשחמו (ם      ד הכתבד ה לתוכ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן ד המת.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אימות במילי.בשחמו (ם ורק .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א .םתארקש הבתכה ןכותל תומיאתמה םילימב קרו ך ד השתמשו ד הב.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א בקטע ד החסרות ד המילי.בשחמו (ם .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את ד השלימו

    __________     , רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל     משפירתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם רתוי קזח ,רתוי ה טרופס ינקחש ל טרופס ינקחש לו רתוי קזח ,רתוי ה כיצ לע םיעיפשמ וללה __________ה ד בשא טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה וג לע ם ספור ט בתחרויות ברגשות רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עוסרתוי קת רתוי קזח ,רתוי הכתברתוי קזח ,רתוי ה
 . רתוי קזח ,רתוי השחרתוי קני לע ם      ש טרופס ינקחש ל רתוי קזח ,רתוי הרתוי קזח ,רתוי הישגי לע ם רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל ואפי טרופס ינקחש לו רתוי קזח ,רתוי הרתוי קזח ,רתוי התנרתוי קזח ,רתוי הגות

 ? בספור ט      ___________   ___________      רתוי קזח ,רתוי הצ טרופס ינקחש לחרתוי קזח ,רתוי ה רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל או ש טרופס ינקחש ל ש טרופס ינקחש לי טרופס ינקחש ליי לע ם רגשות משפירתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם אי ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך

     .     ____________ ש טרופס ינקחש ל     מרתוי קרי לע ם אפי טרופס ינקחש לו יש בו מתגרי לע ם וא לש םירקמ וליפא שי .וב םירגתמ ף בתורתוי קפנות רתוי קזח ,רתוי ה א טרופס ינקחש ל רתוי קזח ,רתוי המתנרתוי קזח ,רתוי הגי לע ם שחרתוי קני לע ם ישנ לע ם
 .         . מפסי לע םיעיפשמ וללה __________ה די לע ם_______________   רתוי קזח ,רתוי ה לע ם ו טרופס ינקחש למרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עשרתוי קזח ,רתוי ה רתוי קזח ,רתוי התחרויות מ .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן מורחרתוי קי לע ם רתוי קזח ,רתוי הא טרופס ינקחש לימי לע ם רתוי קזח ,רתוי השחרתוי קני לע ם יריבי לע ם בי .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן

 –      __________   .      , חיובי  ש טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה לע ם טרופס ינקחש לכיוו .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן רתוי קזח ,רתוי הכרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עס את יו לע םיעיפשמ וללה __________ה דרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם רתוי קזח ,רתוי ה לע ם שיו לע םיעיפשמ וללה __________ה דרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי התאפרתוי ק שחרתוי קני לע ם יש זאת  טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עומת
.   ,  , מאמ.ןוחצינל הפיאשל ,תושיחנל ,ץ טרופס ינקחש לנחישות טרופס ינקחש לשאיפרתוי קזח ,רתוי ה טרופס ינקחש לניצחו .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן   טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הגברת

 . זמ .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן    _________  _________       ספור ט טרופס ינקחש לאור ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך ויכו טרופס ינקחש לי לע ם טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הפו ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך טרופס ינקחש לא טרופס ינקחש לופי רתוי קזח ,רתוי ה לע ם כא טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה שחרתוי קני לע ם

 
  : מילי.בשחמו (ם  ;מחס.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן  ;  ; ְרגָשׁוֹת טרופס ינקחש לְַתעֵ טרופס ינקחש ל;  כרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עס ,  ַא טרופס ינקחש לימוּת תְסכּו טרופס ינקחש ּל;   וַָמעְ טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ָה ִמשכְָמ לע ם יִָריב
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רתוי קזח ,רתוי הרתוי קריארתוי קזח ,רתוי ה  ברתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ערתוי קבות
 .         , שקר.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את.בשחמו (ם      ד הכתבד ה לתוכ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן ד המת.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אימות במילי.בשחמו (ם ורק .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א .םתארקש הבתכה ןכותל תומיאתמה םילימב קרו ך ד השתמשו ד הב.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א בקטע ד החסרות ד המילי.בשחמו (ם .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה את ד השלימו

    __________     , רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל     משפירתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם רתוי קזח ,רתוי ה טרופס ינקחש ל טרופס ינקחש לו רתוי קזח ,רתוי ה כיצ לע םיעיפשמ וללה __________ה ד בשא טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה וג לע ם ספור ט בתחרויות ברגשות רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עוסרתוי קת רתוי קזח ,רתוי הכתברתוי קזח ,רתוי ה
 . רתוי קזח ,רתוי השחרתוי קני לע ם      ש טרופס ינקחש ל רתוי קזח ,רתוי הרתוי קזח ,רתוי הישגי לע ם רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל ואפי טרופס ינקחש לו רתוי קזח ,רתוי הרתוי קזח ,רתוי התנרתוי קזח ,רתוי הגות

 ? בספור ט      ___________   ___________      רתוי קזח ,רתוי הצ טרופס ינקחש לחרתוי קזח ,רתוי ה רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי ע טרופס ינקחש ל או ש טרופס ינקחש ל ש טרופס ינקחש לי טרופס ינקחש ליי לע ם רגשות משפירתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם אי ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך

     .     ____________ ש טרופס ינקחש ל     מרתוי קרי לע ם אפי טרופס ינקחש לו יש בו מתגרי לע ם וא לש םירקמ וליפא שי .וב םירגתמ ף בתורתוי קפנות רתוי קזח ,רתוי ה א טרופס ינקחש ל רתוי קזח ,רתוי המתנרתוי קזח ,רתוי הגי לע ם שחרתוי קני לע ם ישנ לע ם
 .         . מפסי לע םיעיפשמ וללה __________ה די לע ם_______________   רתוי קזח ,רתוי ה לע ם ו טרופס ינקחש למרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עשרתוי קזח ,רתוי ה רתוי קזח ,רתוי התחרויות מ .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן מורחרתוי קי לע ם רתוי קזח ,רתוי הא טרופס ינקחש לימי לע ם רתוי קזח ,רתוי השחרתוי קני לע ם יריבי לע ם בי .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן

 –      __________   .      , חיובי  ש טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה לע ם טרופס ינקחש לכיוו .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן רתוי קזח ,רתוי הכרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עס את יו לע םיעיפשמ וללה __________ה דרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם רתוי קזח ,רתוי ה לע ם שיו לע םיעיפשמ וללה __________ה דרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עי לע ם טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי התאפרתוי ק שחרתוי קני לע ם יש זאת  טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ -רתוי עומת
.   ,  , מאמ.ןוחצינל הפיאשל ,תושיחנל ,ץ טרופס ינקחש לנחישות טרופס ינקחש לשאיפרתוי קזח ,רתוי ה טרופס ינקחש לניצחו .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן   טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הגברת

 . זמ .םידיספמ םה השעמלו תויורחתה ן    _________  _________       ספור ט טרופס ינקחש לאור ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך ויכו טרופס ינקחש לי לע ם טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי הפו ?טרופסב החלצה לע   ___________  וא ___________  לש םיילילש תושגר םיעיפשמ ך טרופס ינקחש לא טרופס ינקחש לופי רתוי קזח ,רתוי ה לע ם כא טרופס ינקחש לרתוי קזח ,רתוי ה שחרתוי קני לע ם
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למידד ה   לד המש .םתארקש הבתכה ןכותל תומיאתמה םילימב קרו ך ד המלצד ה

ד התנד הגות        בנוש.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה א כתבות ב.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אינטרנט .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה או בעיתוני.בשחמו (ם חפשו
. .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אתכ.בשחמו (ם.       שמעניי.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ן ספורט בענ.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ף לד התמקד תוכלו ספורטיבית

 ?  ? ד ה.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אוד הדי.בשחמו (ם     ד השחקני.בשחמו (ם ד התנד הגות על דעתכ.בשחמו (ם מד ה
? ד היו.בשחמו (ם       שלמדת.בשחמו (ם ד המילי.בשחמו (ם בעזרת .בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אותד ה לת.בשחמו (םירקרמ) םישיגדמ ,קחמ ,ןורפע ,ףדב ודייטצה אר תוכלו
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