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Tehtävä 1, sivu 202/206 (2. painos) 

 kirjakauppa חנות ספרים  .1

 juustokakku גבינה  ת עוג .2
 viinipullo בקבוק יין  .3
 aamupala בוקר  תארוח .4
 videokamera וידאו ת  מצלמ  .5
 matematiikanvihko מתמטיקה תמחבר .6
 käsityö יד  תעבוד .7

 bussipysäkki אוטובוס  ת תחנ .8

 

Tehtävä 2, sivu 202/206 (2. painos) 

 ארוחת ערב .1
 בקבוק מים  .2
 גן ילדים  .3
 דרכון ת תמונ  .4
 ילדים  סיפור .5
 עבודה  שולחן .6
 סוף שבוע  .7
 

Tehtävä 3, sivu 203/207 (2. painos) 

 ruokapöydät שולחנות אוכל .1
 luottokortit כרטיסי אשראי  .2
 uimarannat חופי רחצה  .3
 pöytälamput ְמנֹורות שולחן  .4
 rakkauslaulut שירי אהבה .5
 maisemakortit גלויות נוף  .6
 kahvilat בתי קפה  .7
 suklaakakut עוגות שוקולד  .8
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Tehtävä 4, sivu 204/208 (2. painos) 

 ת ערב ו ארוח .1
 מים  י בקבוק .2
 ילדים  ני ג .3
 דרכון ות תמונ  .4
 ילדים  ריסיפו .5
 עבודה  נותשולח .6
 שבוע  פיסו .7

Tehtävä 5, sivu 204/208 (2. painos) 

 äidinkieli ֹשַפת ֵאם  .1

 nukketeatteri תאטרון בובות  .2

 tietokonepeli משחק מחשב  .3

 kiitoskirjeet מכתֵבי תודה  .4

 sähkölasku חשּבון ַחשַמל  .5

 sähkökatko ַהפָסַקת ַחשַמל  .6

 bussilippu כרטיס אוטובוס  .7

 käyntikortti כרטיס ביקור .8

 lentolippu כרטיס טיסה  .9

 fetajuusto גִביַנת ֶפָטה .10
 kultakello ְשעֹון ָזָהב .11
 kultakala דג זהב .12

 kukkaislapset ַילֵדי פָרחים  .13
 muovilautanen צלחת פלסטיק  .14
 luontoelokuvat ִסרֵטי טבע  .15

 työtunnit ְשעֹות עבודה  .16

 työpäivä יום עבודה  .17

 yölamppu מנורת לילה  .18

Tehtävä 6, sivu 205/209 (2. painos) 

 . בית כנסתיהודים מתפללים ב .1
 . בית ספר הילד שלנו לומד ב .2
 והם צריכים להכין אותם היום.  שיעורי ביתלתלמידים יש הרבה  .3
 . סיפורי ילדים ושומעים  שירי ילדים  הילדים בגן שרים  .4
 . בקבוק מיםובגד ים  ,  משקפי שמש כשהולכים לים כדאי לקחת   .5
 . ת אוטובוסו תחנרבה ליד האוניברסיטה יש ה .6
 .שירי אהבהרחל רומנטית מאוד והיא אוהבת לשמוע  .7
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Tehtävä 7, sivu 206/210 (2. painos) 

 שמח  יום הולדת  .1
 העתיקים בתי הכנסת  .2
 טעימה  עוגת גבינה .3
 הגבוה  עץ התפוח  .4
 חדשים  שולחנות עבודה .5
 מעניין   סוף שבוע .6
 הקלה  ארוחת הערב .7
 המצחיק  סיפור הילדים .8

Tehtävä 8, sivu 206/210 (2. painos) 

 הקטן שלו.  בחדר העבודהעמוס יושב  .1
 יפות. גלויות נוף  הגדול יש שולחן העבודה על  .2
 גדול. גן ילדים החדש יש  בית הספר ליד  .3
 . 7מתחילה בשעה ארוחת הבוקר   .4
 לא גדלים בעץ.  תפוחי אדמה .5
 הזאת עובדת בחדר הכושר שלנו.  הכושר  מדריכת .6

Tehtävä 9, sivu 207/211 (2. painos) 

 העתיק בצפת יש היסטוריה ארוכה ומעניינת.  בית הכנסת ל .1
 החדשה בנמל.  מסעדת הדגים כדאי לנסות את   .2
 . חדר המורים להמורים והמורות חוזרים מהשיעורים  .3
 .מנורת העבודהעל השולחן ומכבה את   ספר המתמטיקהרות שמה את  .4
 במסעדה הזאת טובה.  ארוחת הבוקר .5
 שלהם.  בקתת הקיץ הם נוסעים בדרך כלל לחופשת הקיץ ב .6
 . סוף השבועמגיע   ימי עבודה 5אחרי  .7
 . בתי קפהב יושבים  אנשי העיר .8
 .כנסיית הקברמבקרות ומתפללות ב קבוצות תייריםהרבה  .9

 . יום שבתהזה סגור ב בית הקפה .10

Tehtävä 11, sivu 207-208/211-212 (2. painos) 

 במסורת היהודית יום השבת מתחיל כבר ביום שישי בערב. ב.  .1
 יהודיות אוכלים דג בערב שבת. בהרבה משפחות   א.  .2
 את ברכת המזון אומרים אחרי ארוחת השבת. ב.  .3
 בזמן הקידוש המבוגרים שותים קודם מהיין.  ב.  .4
 לפני הברכה על החלה עושים קידוש על היין.  א.  .5
 הצלחה כשהוא שומר את השבת. אדם בתנ"ך הקב"ה מבטיח ל א.  .6
 ביום השבת היהודי נותן לקדושה מקום בעולם החול כשהוא נח מעבודה    ב.  .7

 על הבורא של העולם.  וחושב   


