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Tehtävä 1, sivu 190/194 (2. painos) 

 הביתה היום?  מגיעהמתי את   .1
 את מיגל.   מכיריםהם  .2
 בעוד חמש דקות.  להגיעהאוטובוס צריך  .3
 . הדרך לשם את   מכירסאקו   .4
 מוקדם בבוקר.  מגיעהעיתון   .5
 את כל המילים בשיר הזה. מכירות התלמידות  .6
 לכיתה בזמן.  מגיעיםכל התלמידים  .7
 

Tehtävä 2, sivu 190/194 (2. painos) 

 ין כ  ה  ת, ל  ינו כ  ים, מ  ינ  כ  ה, מ  ינ  כ  ין, מ  כ  מ   .1
 

Tehtävä 3, sivu 191/195 (2. painos) 

 . המביא משה מביא מתנה וגם רחל .1
 . נהמכי  הילד מכין שיעורים וגם הילדה .2
 . נהמבי  הוא מבין את הסיפור וגם היא .3
 . נהמכי מכין אוכל טעים וגם רינהדן  .4
 . ותמביא הם מביאים את הספר לכיתה וגם הן .5
 . ותמכינ הם מכינים אוכל סיני וגם הן .6
 . ותמבינהם מבינים שוודית וגם הן  .7

 

Tehtävä 5, sivu 191/195 (2. painos) 

 תפוחים מהגן.  מביאהאימא   .1
 סינית.   מבין/מבינהאני לא   .2
 בזמן. לכיתה תמיד  מגיע המורה הזה  .3
 הרבה ספרים מהספרייה.  מביאהסטודנט  .4
 לתחנת אוטובוס מפה?  להגיעאיך אפשר  .5
 ארוחה טעימה לאורחים.  מכינה שרה  .6
 מה המוכר אומר להם.  מבינים התיירים לא   .7
 למיגל מתנות מכל המשפחה.  מביא הוא  היום לישראל.  מגיע האח של מיגל   .8
 את הילדים מגן הילדים אחרי העבודה. מביא אבא   .9
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 את הדברים לטיסה כבר היום.  להכיןכדאי  .10
 לבית הספר בתשע.  מגיעים התלמידים   .11
 תפריטים לשולחן.   מביאההמלצרית  .12

Tehtävä 6, sivu 192/196 (2. painos) 

 סאקו אוהב לשמוע מוסיקה כשהוא מנקה.  .1
 המערבי.   היא רואה גם את הכותל ,כשדינה מבקרת בעיר העתיקה .2
 מכתבים.   תלמקב / כשאני מקבל שמחה,/אני מאוד שמח  .3
 ה לו. מחכ   נה יד , כשאבא חוזר הביתה .4
 הם מביאים מתנה.   ,כשהאורחים באים  .5

Tehtävä 7, sivu 192/196 (2. painos) 

 הוא רץ. כש דוד אוהב לרוץ והוא מאושר באמת רק  .1
 היא אוכלת ארוחת בוקר. כשדינה אוהבת לקרוא עיתון  .2
 הטיול.  בזמן התיירים לומדים דברים מעניינים על ירושלים  .3
 הוא במקלחת. כשיוסף תמיד שר  .4
 היא מדליקה את הנרות בשבת. כשאימא אומרת ברכה  .5
 חג הפסח לא אוכלים לחם.  בזמן .6
 מדברים מהר. כשאני לא מבינה  .7
 הוא חולה. כשיוסף לא הולך לעבודה  .8
 

Tehtävä 9, sivu 193/197 (2. painos) 

 
 הקרוב.  שוק סאקו מגיע לנחלאות מה .1
 מנחלאות.רחוק שוק מחנה יהודה הוא לא  .2
 מהסיפורים של סבסטיאן. שכונה הסאקו מכיר את  .3
 בית כנסת בשכונה. מחפש סאקו   .4
 . שונותבנחלאות יש שלושים ושתיים שכונות      .5
 . צרותבשכונה יש סמטאות   .6
 . מבוגרת סאקו מדבר עם אישה  .7
 לבקר בבית הכנסת אהל משה. כדאי  האישה עונה ש .8
 וגבוהה.כחולה בבית הכנסת אהל משה יש כיפה  .9
 


