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Tehtävä 1, sivu 162/166 (2. painos) 

ת, מ  פ  ס  ר, מ  פ  ס  מ   .1  ר פ  ס  רֹות; ל  פס  ִרים, מ  פס  ר 

 ל ב  ק  ֹות; ל  ל בק  ים, מ  לִ בק  ת, מ  ל  ב  ק  , מ  לב  ק  מ   .2
 ׂש פ  ח  ֹות; ל  ׂש פח  ים, מ  ִׂש פח  ת, מ  ׂש  פ  ח  , מ  ׂשפ  ח  מ   .3
 יל י  ט  ֹות; ל  יילט  ים, מ  יילִ ט  ת, מ  יל  י  ט  , מ  ילי  ט  מ   .4

Tehtävä 2, sivu 163/167 (2. painos) 

 .אותו מיד תמקבל רינהאימייל ו רינהל תשולח  רחל .1
 את רחוב יפו. ת  מחפׂש / מחפׂש   יאנ .2
 קבלה מהמוכרת.   מקבלואותם בקופה   םמשלה מכנסיים, קונ   הבחור .3
 על החדשות של הבוקר.  ותמדבר המורות .4
 את החשבון.   מתמשל  אימא .5
 בשבת ליד הים.  ות מטייל משפחותהרבה   .6
 לחפׂש עבודה.  ים צריכ הסטודנטיםאחרי האוניברסיטה  .7
 החיים היהודיים.   על  יםמספר הספרים .8

Tehtävä 3, sivu 163/167 (2. painos) 

 מדברים  .1
 מספרת  .2
 מדברת  .3
 מטייל  .4
 מחפׂשת  .5
 מקבלים  .6
 משלמות  .7
 מספר/מספרת  .8

Tehtävä 5, sivu 164/168 (2. painos) 

 .לשלםלא, אבל היא רוצה  .1
 אנחנו רוצים לקבל.  לא, אבל  .2
 אני רוצה לחפש. לא, אבל  .3
 אני רוצה לטייל. לא, אבל  .4
 אנחנו רוצים לקבל.  לא, אבל  .5
 הוא רוצה לבדר. לא, אבל  .6
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Tehtävä 6, sivu 165/169 (2. painos) 

 ביוון.  יוונית מדברים .1
 בקנדה.  אנגלית וצרפתית מדברים .2
 בבלגיה.  מדברים וגרמנית הולנדית, צרפתית .3
 בהודו.  מדברים  הינדית ואנגלית .4
 בשוויץ.  מדברים   גרמנית, צרפתית, איטלקית ורומאנש .5

Tehtävä 7, sivu 165/169 (2. painos) 

 ערבית.  מדברים   בלבנון .1
 גרמנית.  מדברים באוסטריה  .2
 פולנית.  מדברים בפולין  .3
 סינית.  מדברים בסין  .4
 פינית ושוודית.  מדברים בפינלנד  .5

Tehtävä 8, sivu 165/169 (2. painos) 

 ערבית  .1
 אנגלית  .2
 אנגלית  .3
 ספרדית  .4
 ושוודית פינית   .5

Tehtävä 9, sivu 165-166/169-170 (2. painos) 

 . ארבעה רבעיםיש   בעיר העתיקה  .1
 יש שמונה שערים.  בעיר העתיקה  .2
 אחד סגור. לא, שער  .3
 ביותר.הרובע המוסלמי הוא הרובע הגדול  .4
 . שערים 3יש   ברובע המוסלמי .5
 . רובע היהודיב הוא  .6
 . הרבה בתי כנסתיש   רובע היהודיב .7
 . ברובע הנוצריהיא  .8
 . שני שעריםיש  לרובע הנוצרי .9
 . שער ציוןקוראים לו  . 10
 .מוזיאון של התרבות הארמניתו  כנסייה ארמנית יפהיש  ברובע הארמני  . 11
 .המקום של בית המקדש  הוא . 12
 . הר הביתהוא על   . 13
 חלקים. שער הרחמים יש שני ל . 14

 


