
 

 דסב

 הנשה שאר ןודיח

 ?לובזורפ םיבתוכש תורמל םיפסכ תטימש תווצמ תא םייקל רשפא ךיא .1

 לובזורפה תמיתח רחאל ןטק םוכס םיוולמ .א

 תובוחה לכ תא טמשמ לובזורפה ,רשפא יא .ב

 לובזורפב לולכ וניאש דחא בוח שיש לובזורפב םיבתוכ .ג

 תונוכנ ג+א תובושת .ג

 

 ?הנשה שאר לש ינשה םויב תורנ םיקילדמ דציכ .2

 אספוקמ רורפג םיקילדמ .א

 ינשה םויב תורנ םיקילדמ אל .ב

 הנשה שאר ברעב קלדוהש המשנ רנמ קלדוהש רורפג תועצמאב .ג

 תועש 48 קולדל םילוכיש ןושארה םויב תורנ םיקילדמ .ד

 

 ?ינשה םויה תורנ תא קילדהל רתומ יתמ .3

 העיקשה ינפל .א

 םיבכוכה תאצ ירחא .ב

 העיקשב .ג

 העיקשה ירחא טעמ ןיתמהל .ד

 

 ךמתסהל לוכי המ לע ,'שודקה לאה' םוקמב 'שודקה ךלמה' הליפתב רמא םא קפתסמה .4
 ?הליפתה שארל רוזחל אל ידכ

 'שודקה ךלמה' הנשה שאר ינפל םעפ 101 רמאש ךכ לע .א

 שארל רוזחל בייחו םולכ לע ךמתסהל לוכי אל .ב

 הנשה שאר תוכלה דמלש ךכ לע .ג

 'שודקה ךלמה' רמול ךירצש הליפתה ינפל עדיש ךכ לע.ד

 

 ?גחה תודועסב םחלה תא םיליביטמ המב .5

 שבדב םיליבטמ םלוכ .א

 דבלב חלמב -םידרפס ,דבלב שבדב -םיזנכשא .ב

 רכוס וא שבדב זאו חלמב -םידרפס ,דבלב שבדב -םיזנכשא .ג

 חלמב םיליבטמ םלוכ .ד

 

 ?הנשה שארב עומשל םדא ךירצ תועיקת המכ .6



 

 הבוח ידי אצי אל תחא וליפא רסיח םאו ,תועיקת 100 .א

 .תועיקת 100 עוקתל םיגהונ ךא ,תוחפה לכל תועיקת 10 .ב

 .תועיקת 100 עוקתל םיגהונ ךא ,תוחפה לכל תועיקת 30 .ג

 .הבוח ידי אצי – תחא העיקת קר וליפא עמש םא ךא ,תועיקת 100 הליחתכל .ד

 

 ?הנשה שאר ברע לש החנמ תליפת לש התלעמ המ .7

 הנשה ךרואל היואר הנווכב אל ונללפתהש תוליפתה לכ תא תנקתמ איה .א

 תדחוימ הלעמ הל ןיא .ב

 'ונלוק עמש' תכרבב םינונחת לש תדחוימ תפסות הב שי .ג

 םיימש ימחר ררועל ,רוביצ תינעתב ומכ 'לחיו' תשרפ לש הרותה תאירק הב םירמוא .ד

 

 ?הנשה שארב 'ונייחהש' תכרב םיכרבמ םימעפ המכ .8

 'ךילשת'ה תעבו ינשה הלילב ,ןושארה הלילב -םימעפ 3 .א

 דבלב ןושארה הלילב -תחא םעפ .ב

 ינשה הלילבו ןושארה הלילב -םימעפ 2 .ג

 'ךילשת'ה תעבו ןושארה הלילב -םימעפ 2.ד

 

 ?הכלה אלא הנשה שאר יגהנממ גהנמ הניא תובושתה ןיבממ המ .9

 'ךילשת' תרימא .א

 הנשה שאר רדס ינמיס תליכא .ב

 .ןכ ינפל שודיק השעיש דבלבו לוכאל רשפא תועיקתה ינפלו תירחש תליפת רחאל .ג

 תולילה ינשמ דחא לכב 'הנשה שאר' תכסמ תוינשמ תרימא .ד

 

 ?הנשה שאר רדס ינמיס תליכא תא םייקל רתויב ןוכנה ןמזה יתמ .10

 שודיקה ינפל .א

 בוט םוי לש תירחש תדועסכ .ב

 'איצומה' תכרב ינפלו שודיקה ירחא .ג

 'איצומה' תכרב רחאל .ד

 

 


