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Tehtävä 1, sivu 260/264 (2. painos) 

 שעון. היה על הקיר  .1
 ספר ילדים.היה  בתיק  .2
 הרבה תיירים. היו בכותל  .3
 תלמידות בכיתה.היו  לא  .4
 ספרייה. הייתה ליד בית הספר  .5
 קיוסק.היה  מול החוף  .6
 תמונות יפות. היו בחדר  .7
 מנדרינות מישראל. היו בחנות לא  .8
 כתובת לא נכונה. הייתה על הגלויה  .9

Tehtävä 2, sivu 260/264 (2. painos) 

 קיבוצים בישראל.   12 היו  1920בשנת  .1
 . ה משותפתמכבסרק  הייתה ציםפעם בקיבו .2
 . בתיםב מטבח היהלא   בקיבוצים פעם .3
 . בקיבוצים  מפעלים  היופעם לא  .4
 . כל שבוע קיבוץאספת    הייתהפעם  .5
 עובדים מבחוץ.  היופעם בקיבוצים לא  .6
 . רכוש פרטי היהלא   ציםפעם בקיבו .7
 קיבוצים.  270בישראל  היו  1989בשנת  .8

Tehtävä 3, sivu 261/265 (2. painos) 

 היום   - פעם
 יש לאנשים רכוש פרטי. .  ז אפילו הבגדים היו משותפים.  .1
את הבגדים שלהם    מכבסיםהאנשים  ג.   משותפת.מכבסה רק בקיבוץ הייתה  .2

 בבית. 
החברים בוחרים כמה  ד.  באספת הקיבוץ.  החברים עשו את ההחלטות ביחד .3

 על כל הדברים.  אנשים שמחליטים
 עם ההורים.לישון הילדים נשארים . ה הילדים ישנו בבתי ילדים. .4
העבודה  לפי משכורת לחברים משלמים  . ט  .קציבת  ו הקיבוץ נתן לכל חבר אות .5

 . שהם עושים
האנשים מבשלים ואוכלים בבתים  . ב ביחד בחדר אוכל. אכלו כל החברים  .6

 שלהם.
אנחנו מכירים אותם בשם  א.  'קבוצות'.  למקומות האלה בהתחלה קראו  .7

 . 'קיבוץ' 
 הרבה חברים עובדים מחוץ לקיבוץ.. ו   רוב החברים עבדו בקיבוץ.  .8
 מפעלים. עבודה ב מקומות  יש גם הרבה.  ח רוב חברי הקיבוץ עבדו בחקלאות.  .9
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Tehtävä 5, sivu 262/266 (2. painos) 

 לי זמן.   היה לא הלכתי לקונצרט כי לא  .1
 הרצאה מעניינת היום. הייתה  לדוד  .2
 לה כסף.  היה מאיה לא קנתה שמלה חדשה כי לא  .3
 בגליל. טיול מעניין   היה לתיירים  .4
 הרבה שיעורים.  היו לתלמידים  .5
 לה הרבה דברים לספר לה. היו רינה כתבה מכתב ארוך לרונית כי  .6
 לי אורחים אתמול.  היו לא ראיתי את הסרט כי  .7
 לנו חופשה נעימה בים המלח. הייתה   .8

Tehtävä 6, sivu 263/267 (2. painos) 

 לכם בית יפה. היה לכם גינה אבל, לא הייתה  .1
 פון.  אל פלה היה לה מחשב, אבל  לא היה  2
 לו ילדים. לא היו לו אישה, אבל  הייתה  .3
 לנו מחברת. לא הייתה לנו עט, אבל  היה .4
 להם כסף. לא היה , אבל להם עבודה הייתה  .5
 לה כלב.לא היה חתול קטן אבל  היהלמורה שושנה  .6
 לו אופניים חדשים.  היו מכונית אבל לא הייתה לדניאל  .7
 להם בחינה.  הייתה   אבל , הרצאה היוםלא הייתה לסטודנטים  .8

Tehtävä 7, sivu 263/267 (2. painos) 

 . את העוגה  כדי לאפותמדליקה את התנור אימא   .1
 משחק כדורגל.  כדי לראותפתחתי את הטלוויזיה  .2
 למסיבה. אותו  כדי להזמין  אל משה מתקשר לדני .3
 בבחינה.  כדי להצליחהוא למד הרבה  .4
 בזמן לעבודה.  כדי להגיעקמתי מוקדם  .5
 שם.  כדי להתפללהתיירים נכנסים לכנסיית הקבר  .6

Tehtävä 9, sivu 263/267 (2. painos) 

 .כולם עובדים, כולם שווים וכל הרכוש משותףא.  . העיקרון של הקיבוץ היה ש־ 1
 .1980רק אחרי א.  בבתים של ההורים . הילדים ישנו 2
 .אחוזים מהישראלים גרו בקיבוצים  8כ־ ב. 1948. בשנת 3
 .כמה מאות חבריםב.  . בכל קיבוץ יש בדרך כלל4
 .לא היה קל להחליט על דבריםג.  . באספות קיבוץ 5
 .מקבלים רק חלק מהשירותים בחינםב.  . היום בקיבוצים 6
 .חלק חשוב בכלכלה של המדינהעדיין יש ב.  . לאנשי הקיבוצים 7


