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ותוהז2. דגנכשרפסמ  ןידה  לעב 
וירוגמ3. ןעמ 
הדיל4. ךיראת 

ןידה5. ילעב  ןיב  רבדהש11.הבריקה  המכ  דע  דגנכש - ןידה  לעב  לש  ויתובוחו  , 3 ןידה לעב  לש  יתובוח  טוריפ   

.6? ןידה ילעב  ןיב  תונוזמ  ןינעב  םייטפשמ  םיכילה  ושגוה  תובוחהםאה  םא  , םייתפוקתה םימולשתה  ירועשו  םישונה  רואת  ןכו  ,2 ריהצמל עודי   

אל ןכ  □     □  . ןרועשב םימלתשמ   
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שי7. קייודמ - םוכס  ןיא  םא   ) ויתונוזמל עבותל  םליש  עבתנהש  ןורחאה  םוכסה  היה  דגנכש המ  ןידה  לעב 
( בוריקב םוכסה  םייתפוקתההשונהןייצל תובוחהםימולשתה  "כ  הס
הז םוכס  םלוש  יתמ 

.8, העיבתה העיבתה  תשגה  ינפלש  םישדוחה  ןידה ב-12  לעב  לש  ויתוסנכהו  ותוקסעתה 

.1 ןהיתורוקמ יפל  הבוח ,) ימולשת  יוכינ  רחאל   ) וטנו      וטורב ,
הפוקתה םירדחה12.וטנוטורב1    . רפסמ   ללוכ  דגנכש , ןידה  לעב  לשו  ןידה  לעב  לש  םירוגמה  תריד  טוריפ 
הפוקתה .וטנוטורב2    . הב תוררוגתמה  תושפנה  רפסמו  הריד  לכ 
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הפוקתה וטנוטורב5    .
הפוקתה דגנכשוטנוטורב6    . ןידה  לעב 
הפוקתה םירבחתבותכהוטנוטורב7    . תושפנסמ ' סמ '
הפוקתה וטנוטורב8    .
הפוקתה - 13.וטנוטורב9    . רחא םע  תופתושב  ןהו  ודבל  ןה  םיקנבב , תונובשח  וא  ןובשח  ןידה  לעבל  שי  םא    
הפוקתה .וטנוטורב10  . העיבתה תשגה  ינפלש  םישדוחה  ינשב  קנב  לכב  ןובשחה  ירפסמו  םיקנבה  תומש   
הפוקתה קנבהוטנוטורב11  . ןובשחםש  סמ '
הפוקתה וטנוטורב12  .

וטורב9. העיבתה , תשגה  ינפלש  םישדוחה  דגנכש ב-12  ןידה  לעב  לש  ויתוסנכהו  ותוקסעתה 
.2 ריהצמל עודי  רבדהש  המכ  דע  ןהיתורוקמ , יפל  הבוח ,) ימולשת  יוכינ  רחאל  וטנ (

הפוקתה .14.וטנוטורב1    . ךכ לע  םיטרפ  תינוכמ -  םהמ , דחאל  וא  ןידה , ילעבל  שי  םא 
הפוקתה ןידהוטנוטורב2    . לעב 
הפוקתה תינוכמהוטנוטורב3    . תינוכמהגוס  רפס  מ
הפוקתה וטנוטורב4    .
הפוקתה דגנכשוטנוטורב5    . ןידה  לעב   
הפוקתה תינוכמהוטנוטורב6    . תינוכמהגוס  רפס  מ
הפוקתה וטנוטורב7    .
הפוקתה 155.וטנוטורב8    . עבותל םישורדה  םיישדוחה  תונוזמה  םוכס    
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.10: שוכר טוריפ 
2 ןידה לעבל  עודי  רבדהש   המכ  2.6.דע  עבתנה לש  ובשומ  םוקמ  ףתושמ  - בשומ  םוקמ  םהל  ןיא  םאו  גוזה  ינב  לש  םבשומ  םוקמ   

ןידה __________________________________________________________לעב  לעבה   
 _________________________________________________________ השיאה  

.3: ןידה ילעבמ  דחא  לכ  לש  ותד  ותוחרזא /   ( תונוזמ קוח   ) "ט-1959 ישת תונוזמ ) החפשמה ( יניד  ןוקתל 

התוחרזא השיאה , לש  םיאבה 2התד    םיטרפה  תא  אלמ   - ןכ םאו 

ותוחרזא לעבה   , לש  תומשותד    םוכסליג 
לא4.   □ ןכ                             □ דחי                    ? םירג   גוזה  ינב  םאה    

גוזה ? ינב  ירוגמ  תא  הנורחאל  השמשש  הרידב  רג  ימ  אל -  םא   
  

.ג. הרוה לש  וגוז  ןבמ  וא  הרוהמ  תונוזמל  העיבתב  םיפסונ  םהבםיטרפ  םייולתה  םתוקסעתההבריקהסמ '
אל 1. ןכ  □     ושרגתה           ?  □ עבות  ירוה  םאה   

?___________________________________________________ יתמ ןכ , םא   
.2___________________________________________ עבותה  לש  ובשומ  םוקמ   
גוזה 3. ינבמ  דחא  לכ  לש  ותוחרזא  םהיתובוחםשוכרםתסנכה 

: םש   : ותוחרזא

: םש   : ותוחרזא

גוזה4. ינבמ  דחא  לכ  לש  ותד    

: םש   : טרפ4.ותד ןכ -  םא  תונוזמה ? קוחל  םאתהב  עבתנל  המודה  הבריק  תגרדב  םיבורק  עבותל  םאה 

: םש   : ריהצמל 2ותד םיעודי  םהש  המכ  דע 
.5? עבותה אצמנ  ימ  לש  ותקזחב  םירוגמליגתומש    ןעמ 

.6: עבתנה ידלי  ראש 

אל7.   □ ןכ       □ עבותה                    ? לש  ורוה  וניאש  גוז  ןב  עבתנל  םאה    

םהיתומש8. גוזה -  ןב  ידליל  תונוזמ  םלשמ  אוהו  עבותה , לש  ורוה  וניאש  גוז  ןב  עבתנל  םא    

.7 םהמ דחא  לכל  םלשמ  אוהש  תונוזמה  םוכסו  ומע  םיררוגתמה  גוזה  ינב  לש  םליגו  םהב   םייולתה  םתוקסעתההבריקהסמ '
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םהיתובוחםשוכרםתסנכה

ףורצב9. עבתנה  לש  גוזה  ןב  לש  ויתובוחו  ושוכר  ותוקסעתה , טרפב 8  רומאה  הרקמב   

ותוקסעתה םיטרפ 8 10 11 7  יבגל  םירומאה  םיכמסמה  הוושה5.  הבריק  תגרדב  םירחאםיבורקמ  תונוזמ  לבקל  לוכי  וניא  עבותהש  הביסה 
תונובזעמ 8 וא  עבתנה  תבריקל  הוושה  הבריק  תגרדב  םירחא  םיבורקמ  וא  עבתנל  תבריקל 

   ושוכר 
     
   ויתובוח 

םירבסה 
םאו10. םליגו  םהיתומש  הרוהה  ידלי  ראש  עבתנה -  וניאש  הרוה  תקזחב  אצמנ  עבותה  םוקממםא  תורחא  תוסנכהו  תרוכשמה  שולת  תא  ףרצי  ריכש  דבוע  אוהש  ןיד  לעב  . 1

? םוכסה המ  תונוזמ -  םהל  םלשמ  לכלהרוהה  טוריפ  ללוכה  ודיבעמ  רושיא  הלאכ , םישולת  ותדובע  םוקמב  ןיא  םאו  ותדובע       
תונוזמליגםש .םוכסםלשמ  הלאמ םוליצ  וא  דרפנב  שדוח       

אל .ןכ /  הנומאה בטימ  יפל  וא  תישיא  העידי   .2
אל .ןכ /  רשפאה תדימב  םירושיא  ףרצל   .3

דע11. הרוהה  לש  ויתובוחו  ושוכר  ותוקסעתה , ףיעסב 10  רומאה  .הרקמב  קנבהמ םירושיא  ףרצל    4
ריהצמל (2,8) עודי  רבדהש  .המכ  ובויח תא  שיחכמ  אוה  םא  םג  ול , עוד  רבדהש  המכ  דע  עבתנה  ידיב  טרופי  . .5

הנומאה .  בטימ  יפל  תמואי  טרפה  . 6 
יאשר עבותה  ומעטמ  ריהצמהמ  וא  דבלב  עבתנה  תאמ  םישרדנ  םיטרפה  . 7

. ול םיעודי  םה  םא  םרסמל       
םירחאד. םיבורקמ  תונוזמל  העיבתב  םיפסונ  יאשרםיטרפ  עבתנה  ומעטמ : ריהצמהמ  ואדבלב  עבותה  תאמ  םישרדנםיטרפה  . 8
.16 ןידה ילעבמ  דחא  לכ  לש  ובשומ  .םוקמ  ול םיעודי  םה  םא  םרסמל       
םלשמ2. עבתנה  םאה  םליגו  םהיתומש  וגוז  - ןב  ידליו  עבתנה  ידלי  גוז ? ןב  עבתנל  םאה 

 ? 7 םמוכס המ  ןכ  - םאו  תונוזמ , םהל 

םוכסליגתומש

קוחל3. םאתהב  עבתנה  תבריקל  תמדוקה  הבריק  תגרדב  םיבורק  עבותל  - םאה 


