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Tehtävä 1, sivu 302/306 (2. painos) 

  ְלִהתַקֵשר  ְלִהתַחֵתן  ְלִהתַפֵלל ְלִהתַנֵדב ְלִהתַקֵדם  ְלִהתַרֵחץ
  ִמתַקֵשר ִמתַחֵתן  ִמתַפֵלל  ִמתַנֵדב ִמתַקֵדם  ִמתַרֵחץ
  ק.ש.ר.  ח.ת.נ.  פ.ל.ל.  נ.ד.ב.  ק.ד.מ.  ר.ח.צ.

 אני  ִהתַקַשרִתי  ִתי נ ַת חַ ִהת ִתי ללַ פַ ִהת ִתי בדַ נַ ִהת ִתי מדַ ַק ִהת ִתי צחַ ַר ִהת
 אתה  רת  ִהתַקשַ  נת  ַת חַ ִהת לת  לַ פַ ִהת בת  דַ נַ ִהת מת  דַ ַק ִהת צת  חַ ַר ִהת
 את  רת ִהתַקשַ  נת ַת חַ ִהת לת לַ פַ ִהת בת דַ נַ ִהת מת דַ ַק ִהת צת חַ ַר ִהת
 הוא  ר ִהתַקשֵ  ן ֵת חַ ִהת ללֵ פַ ִהת בדֵ נַ ִהת ם דֵ ַק ִהת ץחֵ ַר ִהת
הִהתַפלְ  הדב  נַ ִהת ה דמ  ַק ִהת הצ  ח  ַר ִהת  היא  הר  שִהתקְַ  ה נ  תחַ ִהת ל 
 אנחנו  רנו ִהתַקשַ  ִהתַחַתנו  נו לִהתַפלַ  בנו דַ נַ ִהת מנו דַ ַק ִהת צנו חַ ַר ִהת
 אתם  ם רת  ִהתַקשַ  ם נת  ַת חַ ִהת ם לת  לַ פַ ִהת ם בת  דַ נַ ִהת ם מת  דַ ַק ִהת ם צת  חַ תַר ִה 

 אתן  ן רת  ִהתַקשַ  ן נת  ַת תחַ ִה  ן לת  לַ פַ ִהת ן בת  דַ נַ ִהת ן מת  דַ ַק ִהת ן צת  חַ ַר ִהת
 הם/הן  רו ִהתַקש תנו חַ ִהת לו לְ פַ ִהת דבו נַ ִהת דמו ַק ִהת ו צח  ַר ִהת

Tehtävä 2, sivu 302/306 (2. painos) 

 .כבר רחץִהתלא, הוא  .1
 .כבר חתןִהתלא, הוא  .2
 . כבר נדבִהתלא, הוא  .3
 . כבר פללִהתלא, הוא  .4
 .כבר קשר ִהתלא, הוא  .5

 .ִתי ללַ פַ ִהתכן, וגם אני  .1
 .י שִת בַ לַ ִהתכן, וגם אני  .2
 . רתישַ ִהתַק כן, וגם אני  .3
 . ִתיבהַ ַא ִהתכן, וגם אני  .4
 .ִתי נַת חַ ִהתכן, וגם אני  .5
 .ִתי צחַ ַר ִהתכן, וגם אני  .6

 . נוש בַ לַ ִהתכן, וגם אנחנו  .1
 . נוַת חַ ִהתכן, וגם אנחנו  .2
 . נורשַ ַק ִהת כן, וגם אנחנו  .3
 . נוצ חַ ַר ִהתכן, וגם אנחנו  .4
 . נומדַ ַק ִהת כן, וגם אנחנו  .5
 . בנוהַ ַא ִהת כן, וגם אנחנו  .6
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Tehtävä 3, sivu 303/307 (2. painos) 

 קפה. שתה ואחר כך הוא תרחץ ה הוא  .1
 לפינלנד.  חזרובחורף בקיבוץ ובקיץ הם  התנדבו הם  .2
 אוכל.   הכינהלרינה ואחר כך היא  התקשרההיא  .3
 לירח דבש. נסענו ואחר כך   התחתנו  ( אנחנו) .4
 לעבודה. הלךואחר כך הוא   התפללהוא  .5
 לענות נכון על כל השאלות. ם תידעכבר ו  ,בלימודים מהר התקדמתם (אתם ) .6
 בכלל.  התווכחו יפה ולא   שיחקוהילדים   .7

Tehtävä 5, sivu 304/308 (2. painos) 

 juuri ר.ג.ל.  ש.מ.ש.  ש.ת.פ.  צ.ע.ר. 
 infinitiivi לגֵ תַר ִה לְ  ש מֵ שַת ִה לְ  ף ֵת שַת ִה לְ  רעֵ צטַ ִה לְ 

ר עֵ צטַ ִמ  ףֵת שַת ִמ   ש מֵ שַת ִמ   ל גֵ תַר ִמ    preesens (yks.m.) 

PERFEKTI 

 אני  י לִת גַ תַר ִה  י שִת מַ שַת ִה  י פִת ַת שַת ִה  י רִת עַ צטַ ִה 
 אתה  לת  גַ תַר ִה  שת  מַ שַת ִה  פת  ַת שַת ִה  רת  צַטעַ ִה 

 את  לת גַ תַר ִה  שת מַ שַת ִה  פת ַת שַת ִה  רת צַטעַ ִה 

 perusmuoto לגֵ תַר ִה  ש מֵ שַת ִה  ף ֵת שַת ִה  רצַטעֵ ִה 

 היא  הל  גתַר ִה  ה ש  משַת ִה  ה פ  תשַת ִה  הר  ע  צטַ ִה 

 אנחנו  לנו גַ תַר ִה  שנו מַ שַת ִה  פנו ַת שַת ִה  רנו צַטעַ ִה 

ם פַת שַת ִה  ם רת  צַטעַ ִה  ם ש מַ שַת ִה  ת  ם לגַ תַר ִה  ת   אתם  ת 

 אתן  ן ת  לגַ תַר ִה  ן ת  ש מַ שַת ִה  ן ת  פַת שַת ִה  ן רת  צַטעַ ִה 

 הם לו גתַר ִה  שו משַת ִה  פו תשַת ִה  רו ע  צטַ ִה 
olla pahoillaan osallistua käyttää tottua merkitys 

Tehtävä 6, sivu 305/309 (2. painos) 

 עדיין בעבודה.  הייתהבמחשב כשהיא   השתמשהלא  סבתא  1
 .ההתאהבלו בעיניים היא  ההסתכל כשיוליה .2
 למשחק הכדורסל שלהם.  הצטרף הוא .3
 מאוד מאז שיוסף פגש אותה בפעם האחרונה.   נההזדק אסתר  .4
 . היום בביתהתפלל  יעקב .5
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Tehtävä 7, sivu 305/309 (2. painos) 

 כבר לחום של ישראל? התרגלת   :המדריך לתייר .1
 . ההתרגלאבל אשתי עוד לא התרגלתי  : כן, אני תייר

 בעיפרון או בעט?  השתמשת  : אימא לילד  .2
 בעיפרון. ה  השתמשבעט אבל מאיה  י השתמשת: ילד

 לפייסבוק?  פת  הצטרמתי   : רמי לאלי  .3
 ? הצטרפת  אתה  . יהצטרפת : עוד לאאלי

 אתמול במשחק?  הסתכלגם דן   : אסתר לרחל .4
 .הסתכלכן, גם דן  : רחל 

 שם?  התנדבתן שבקיבוץ כעשיתן מה    : ורינה  מאיה דן ל .5
 חברי הקיבוץ.  בעבודה יחד עם השתתפנו : ה ורינה מאי

Tehtävä 9, sivu 307/311 (2. painos) 

 בארצות הברית. פעל היישוב השיתופי ניו הרמוני .1
 הוותיק ביותר בישראל.  הקיבוץ דגניה הוא  .2
 החמישה. למעלה  גם אגודת כרמל שלחה מתנדבים  .3
 .בקיבוץ מעלה החמישה  יעקוב פריטל הכיר את המתנדבים הפינים .4
 לבנות קיבוץ בפינלנד.  שצריך פריטל אמר למתנדבים הפינים  .5
 אנשים שרצו לבנות בפינלנד קיבוץ. היו  באגודת כרמל .6
 . בהלסינקי אגודת כרמל רצתה בהתחלה לבנות את הקיבוץ  .7
 החווה כשנה אחרי הביקור של פריטל בפינלנד. את  קנו  הקיבוצניקים הפיניים .8
 ילדים.  היו  בקיבוץ הפיני  .9

משכורת עבור  לא קיבלו   ישראל גם בקיבוץ הפיני החבריםבכמו בקיבוצים  .10
 העבודה שלהם.

 . שלא כל הקיבוצניקים גרו בקיבוץ אחת מהסיבות לסגירת הקיבוץ הייתה .11
 . 1972את החווה בשנת  קנתה  אגודת כרמל .12


