
ליבטמה ןנחוי לע השרד ךותמ

.תיבכוכב םינמוסמ תינוויב םילמו םייטרפ תומש*
.ןחבמה לש ישילשה וקלחב םהב ןודל ךילעש םינבמ תא םינייצמ םינותחת םיווק*
 
)!קודקדה תנבה רובע בושח הז( התיא רבדמו סאידורה תא האור סודרוה .1
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:סונוב תולאש
 םג שי :זמר .)תחכונ( הבקנ ינש ףוגל תורושקה טסקטב תורוצה לכ תא וניימו ופסא .1
)ז”נ 5( .הבקנ ינש ףוג לש םייוניכ םיאשומ

)ז”נ 3( טסקטב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ינמשה טפשמה תכרעמב תורצק ונוד .2
 


