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 2021 ) ףרוח ל"י  2 ( סיסבה תינכתב ודמלנש תוריציה תמישר  

 8281 ןולאש -תורגב תוניחב – תינוציח הכרעה  – 70% - 'א קלח
 

  הריש
   – םייניבה ימי תרישמ םיריש 4

     דיגנה לאומש /ךניבו יניב םיה  .א

   ארזע ןבא השמ /םיספ תונתכ .ב

   –  קילאיב ןמחנ םייח ירישמ םיריש 4

   רואב יתיכז אל .א

 הטיחשה לע .ב

 

   20-ה האמה לש הנושארה תיצחמהמ םיריש 5

 ימא ריש  :יבצ ירוא גרבנירג  , חרי  :ןתנ ןמרתלא ,  ימצע לע קר וא השיגפ יצח השיגפ :לחר

 לחנהו

 

  רצק רופיס

  ןונגע ףסוי לאומש ירופיס .א הצובק

 הרידל הרידמ .2 וא  לכורהו תינודאה  .1

 

  :20 - ה האמה לש הנושארה תיצחמהמ ירבע רופיס .ב הצובק

  ןמפוש ןושרג /הינה וא גרבנייטש בקעי / תרוויעה
 

  :20-ה האמה לש היינשה תיצחמהמ ירבע רופיס .ג הצובק

 זנק עשוהי / רוחשה קיתה וא דלפלפא ןורהא /הבהא רופיס וא  דגמ ןורהא /םשו די .1

 

 וטסיגנמ ואמרג / דובכ ימדב םולח .2
 

 

                               םימגרותמ םירופיס .ד הצובק

 בוכ'צ /ןוגי  וא רגניז סיבשב /חתפמה .1
 

 ןמור – 'ג קרפ

 קבנייטס ןו'ג/ םישנאו םירבכע לע  :םגרותמ/ירבע הלבונ/ןמור
 

 

  המרד - 'ד קרפ
 סלקופוס /הנוגיטנא :תינווי הידגרט
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 30% – תירפס תיב הכרעהב הדימל עוציב ח"וד - 'ב קלח    
 :)30%( תירפס תיבה הדיחיה תרגסמב וקסע ןהבש תוריציה תמישר       

 .תורגבה תניחבב הלא תוריציב שמתשהל ןיא
 תויוהז :רחבנש אשונה  :20-ה האמה לש היינשה תיצחמהמ םיריש 4

  :ודמלנש םירישה

   הדלז /תודוסי ינש .2      ןוטיב זרא /םיינושאר עקר ירבד .1

 קמוס ינור /יטוירטפ ריש  .4     ץיבוקיבר הילד /תנכוממ הבוב .3

 ירוג םייח /ססידוא .5

 

 תרק רגתא /הריפצ וא סקרמ היסרג /דואמ ןקז ןודא :רצק רופיס

 ןסביא קירנה /תובוב תיב :המרד

 

 ןירג ןו'ג /םיבכוכה תמשא ,לוורוא 'גרו'ג /תויחה תווח  .1 האירק ירפס

 

 ןונגע י"ש /טושפ רופיס" ןמורה לש תיחנומ האירק :)הבחרהל( תופסונ תוריצי
 

 

 

 

 3.12.2020 :ךיראת :המיתח  .שאירמ תאיל    :הכירדמה םש

 
 


