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 רחא □ רכז □ הבקנ □ רדגמ
   I‗I‗I‗I )םינשב( ליג
  ןפוד אצוי ןפואב םייטמוארט וא םימויא ,םידיחפמש םישנאל םירבד םירוק םימעפל
  עגרכ ךילע העיפשמ יכהש היווחה וא עוריאה תא הרצקב ראת
 

………………………………………………………………………………………………
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 :שחרתה הז עוריא 
  רתוי בר ןמז ינפל □  הרבעש הנשב □  הנורחאה הנש יצחב □  רבעש שדוחב □
  :הז עוריא
  ... )ךרעב( ןב יתייהשכ שחרתהש דיחי עוריא היה □
 .]םינש[ – ]םינש[  םיאליגה ןיב ךרעב םימעפ לש בר רפסמ/רתוי ךורא ןמז ךשמב שחרתה □
  :תוירשפא תופסונ תובושת( עוריאה תא םיראתמ םיאבה םינייפאמהמ וליא
 רחא והשימל הרק □ ךמצעל □ תיזיפ תומילא
 רחא והשימל הרק □ ךמצעל □  תינימ תומילא
 רחא והשימל הרק □ ךמצעל □ תישגר תוללעתה
 רחא והשימל הרק □ ךמצעל □ הרומח העיצפ
 רחא והשימל הרק □ ךמצעל □ םייח תנכס
 

 בוהא לש ימואתפ תוומ □
 רחא והשימב תעגפ □
 ...םאה ןורחאה שדוחב .תראיתש עוריאה לע בשוח התאשכ
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 ןכ □ אל □
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 ןכ □ אל □
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 וא תויוליעפמ םישנאמ קותינ וא תוהק תשגרה .. .4
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