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 אזור בת שחייההקמת בריכ
  ירושלים

  
 

     
 
  דף למורה   
  
  
    תיאור המשימה  .א

התושבים מעוניינים להקים במקום .  באזור הרי ירושלים הוקם יישוב חדש ומטופח  
כדי לחסוך בעלויות החליטו לרצף את השטח שמסביב לבריכה .  בריכת שחייה

  .פות העשויות מסלע המצוי באזור מגוריהםרֵצבַמ
  

מצד אחד : ל הילדים לעזור בבחירת הסלע המתאים לריצוף השטח סביב הבריכהע  
דרך לאנשים יחפים  שישמשו ִמַמרֵצפותליהם לחשוב על קריטריונים לבחירת ע

 לברר אילו סלעים יש באזור ולבדוק –ומן הצד האחר , המסתובבים מסביב לבריכה
ם המצויים בסביבת של דבר עליהם לבחור מתוך הסלעיבסופו .  את תכונותיהם

  .אזור ירושלים את הסלע המתאים ביותר לריצוף סביבת הבריכה
  
  
      נבדקותהמיומנויות ה  .ב

  ותרגומו מידע איתור ♦
 בטבלהמידע  ארגון ♦
 נימוק ♦
 חיותנהביצוע ניסוי על פי  ♦
 הסקת מסקנות ♦
 תהליך התיכון ♦
 אפיון בתרשים: הגדרה ♦
 דיווח על תוצאות ניסוי ♦
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    שימה מקושרת אליהםנושאים בסילבוס שהמ  .ג
     : כדור הארץ והיקום–נושא מרכזי 

 )4.7 (חומרים בקרום כדור הארץ ♦
  )4.7.1 (מיון סלעים על פי תכונות, הכרת סלעים ♦

   ניצול משאבי טבע שמקורם בסלעים לשם ייצור מוצרים-    
  

    :עולם מעשה ידי אדם –נושא מרכזי 
 )2.4 (שלבים בתהליך טכנולוגי ♦
 )2.4.1 (יהם של חומרים לשימושם המיועד במבניםבחינת התאמת תכונות ♦
  

 :חומרים ואנרגיה –נושא מרכזי 
  )1.5 (מיונם והשימוש בהם, הכרת חומרים ותכונותיהם   ♦

  
      סוג הפריטים במשימה  . ד

 שאלות מילוליות פתוחות   ♦
 תוך היעזרות במקרא, )מצורפת למשימה(קריאת מפת סלעים    ♦
 שוט המצורף למשימההגדרת סלעים על פי מגדיר סלעים פ   ♦

  
    שכבת הגיל  .ה

   ד–כיתות ג   
  
    אופי העבודה הנדרשת  .ו

  עבודה יחידנית וקבוצתית  
  
    משך המשימה  .ז

   דקות60  
  
    פעילות עיקרית  .ח

  קריאת מפה, הגדרת סלעים, מילוי טבלה, מתן תשובות לשאלות  
  
    חומרי עזר  .ט

  :חומרים להגדרת סלעים המצויים על שולחנות הילדים  
  4, 3, 2, 1מסומנים במספרים , מיט צור ודולו,גיר, רטוןִק: סלעים  -  
  מסמר, 6% חומצה מלחית ,זכוכית מגדלת  -  
  מחק ומחדד, עיפרון  -  
  עפרונות צבעוניים  -  

  
לשטיפת ידיים או עיניים בשעת , חשוב שיהיה ברז מים בקרבת מקום  :הערה

  .הצורך  
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    תוצר סופי מצופה  .י

    תשובות לשאלות  
  
    אופן העברה  .יא

 את החומרים  על השולחנותעל המורה להכין, לפני חלוקת המשימה לתלמידים  
  ! יש להקפיד לסמן מספר על כל אחד מהסלעים.  להגדרת הסלעיםהנדרשים 

   .4 –צור  ; 3 –דולומיט  ; 2 –ִקרטון  ;  1 –גיר :  הסימון  
ומת לבם של ולהביא לתש,  גם לוודא שיש ברז מים בקרבת מקוםעל המורה  

לא לגעת : למשל(התלמידים את הוראות הבטיחות הנוגעות לשימוש בחומרים 
  ).בעיניים לאחר שנוגעים בחומצה מלחית

  
כל .   תלמידים כל אחת4הכיתה לקבוצות בנות תתחלק לצורך הגדרת הסלעים   

כל חבר .  קבוצה תשב ליד שולחן שעליו נמצאים הסלעים וציוד העזר להגדרה
  . מתוך הארבעהאחדיך להגדיר בעצמו סלע בקבוצה צר

  
יגדיר כל ) 4בשאלה (לאחר מכן .  3-1 על שאלות התלמידים יענו באופן עצמאי  

ומשלב זה והלאה , המורה יטפטף את החומצה על הסלע(תלמיד את הסלע שקיבל 
  המורה צריך לוודא ).ימשיכו התלמידים לעבוד על פי ההוראות שבמגדיר הסלעים

  .כתב את מספר הסלע שאותו הוא מגדיר במקום המיועד לכךשכל תלמיד 
  

סיימו , החולקים ביניהם ערכת סלעים,  לאחר שכל ארבעת חברי הקבוצה– 5שאלה   
 םיקריא כל חבר בקבוצה לשאר החברים את ש, להגדיר את הסלעים שבידיהם
  .והם יכתבו את הפרטים במקום המתאים בטבלה, הסלע שהגדיר ואת תכונותיו

  
ימשיכו התלמידים לעבוד באופן עצמאי עד , אחר שסיימו למלא את הטבלהל  

  .שיסיימו את המשימה
  

     : ותהער  
יש לוודא שהתלמידים מכירים את העבודה עם מגדיר הסלעים המופיע   .1  

  ).מגדיר דיכוטומי(במשימה   
  כמן כן חשוב שהדולומיט .יש לנקות את הסלעים מלכלוך לפני תחילת העבודה  .2  

יש , אם אין דולומיט נקי.  כדי שלא יתסוס, ולא דולומיט גירי, יהיה דולומיט נקי  
ולכן , לשים לב לכך שהתסיסה בדוגמית הדולומיט חלשה יותר מבדוגמית הגיר  
  .הוא מתאים יותר מהגיר לריצוף סביבת בריכה  

כל   -  ליחידנית אפשר להפוך את המשימה,  של סלעים מספיקאם יש מספר  .3  
 על המורה לדאוג שלכל ,במקרה זה.  עצמו את ארבעת הסלעיםיד יגדיר בתלמ  
ולהסביר , במקום דף אחד) 4שאלה (דפים  של מגדיר סלעים  ארבעהילד יהיו   
 כל ילד ימלא בעצמו את הפרטים של ארבעת 5שבשאלה לכיתה שבטבלה   
   .הסלעים שהגדיר  
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  שאלות מולנויות טבלת מיומ
  

  שאלות  מיומנויות

  3-1  ור מידע במפה ותרגומואית

  4  ביצוע ניסוי על פי הנחיות

  4  אפיון בתרשים: הגדרה

  5  דיווח על תוצאות ניסוי

  6, 5  ארגון מידע בטבלה

  6  אפיון תכונות המוצר: תהליך התיכון

  6  הסקת מסקנות

  8, 6  נימוק

  8, 7  בחירת פתרון אופטימלי: תהליך התיכון
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 אזור ביהית שחהקמת בריכ
  רושליםי

  
   

  
  ________________דשם התלמי

        

  :חברי הקבוצה שלי הם      

      __________________________  

      __________________________  

      __________________________  
         

   
   תשובון 

  
  
  

התושבים מעוניינים להקים במקום בריכת . באזור הרי ירושלים הוקם יישוב חדש ומטופח
פות רֵצכדי לחסוך כסף הם החליטו לרצף את השטח שמסביב לבריכה בַמ. שחייה

ויחסכו , כך לא יצטרכו להביא סלעים מרחוק. מסלעים המצויים באזור ירושליםהעשויות 
במהלך משימה זו תתבקשו לעזור לתושבים להחליט מהו הסלע .  את הוצאות ההובלה

  . שישמשו לריצוף השטח שמסביב לבריכהַמרֵצפותהמתאים ביותר להכנת 
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    מפת סלעים: 'חלק א
  .3-1לות  במפה שלפניכם וענו על שאהתבוננו

  .היעזרו במקרא המצורף למפה
  .   של פיזור הסלעים בארץבלבדחלקיים המפה מציגה נתונים 
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  .2 על פי מפת הסלעים שבעמוד 3-1ענו על שאלות 

  
  
  :תבו אילו סלעים מצויים באזור הרי ירושליםִּכ  .1

       
         גיר, רטוןִק, צור, דולומיט  

  

  
 אחראך נמצא באזור,  נמצא באזור ירושליםשאינושל סלע אחד  שם תבוִּכ  .א  .2

      גרניט, כורכר, בזלת :הבאיםהסלעים אחד מ   :בארץ  
    

  
  ? באיזה אזור בארץ הוא נמצא  .ב  

   
 , )כורכר(תל אביב  /  נהריהבאזוראו , )בזלת(רמת הגולן ב    
   )גרניט( אילת באזוראו     
    
 'ב בסעיף, ר מסלע אחדהתלמיד יותציין ' אם בסעיף א :הערה  

ציון   כדי לקבלשצייןעליו להתייחס למיקום של כל הסלעים 
 . מלא

      
   כורכר או גיר  : בארץבשני אזורים שוניםתבו שם של סלע שנמצא ִּכ  .א  .3

  אביבלתאזור נהריה ובבאזור  –כורכר   ?באילו אזורים הוא נמצא  .ב  

 אילתאזור ירושלים ובאזור  ב–גיר       
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      הגדרת סלעים: 'חלק ב
  .  מגדיר סלעים מאפשר לזהות סלעים שונים על פי תכונותיהם

  .זכוכית מגדלת ומסמר, 4 או 3, 2, 1המסומן במספר , לפניכם סלע אחד
ִעקבו אחר ההוראות שבמגדיר הסלעים , לאחר שהמורה יטפטף חומצה מלחית על הסלע

  . כדי לגלות את שמו של הסלע
  
   1       לגירם מגדיר סלעי  .4
      

  :מנו בצבע אדום את המסלול שבו התקדמתם בתהליך בדיקת הסלעַס  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האם הסלע תוסס 
 ?בחומצה

האם הסלע נחרץ 
 ?בציפורן

 ססולא ת
וכן נחרץ 
  בציפורן

  חרסית=

  הסלעהאם
 ?במסמרץ נחר

לא נחרץ , ססולא ת
נחרץ  ולא ,בציפורן
   במסמר

  צור=  

  , לא תוסס
, לא נחרץ בציפורן
  , כן נחרץ במסמר

 צבעו בהירו
  דולומיט= 

האם הסלע מורכב 
 ?ריםימגרג

סס ות
ומורכב 

 ריםימגרג
  כורכר= 

האם הסלע נחרץ 
  ?בציפורן

  , כן תוסס
 נחרץ לא

 ,בציפורן
 מורכב אינוו

  ריםימגרג
  גיר= 

  , תוססכן 
נחרץ כן 

 ,בציפורן
 אינוו

מורכב 
  ריםימגרג

  ִקרטון= 

 לא כן

 כן לא

 כן לא

 כן לא

 כן לא
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   2       וןִקרטמגדיר סלעים ל  .4
  

    :מנו בצבע אדום את המסלול שבו התקדמתם בתהליך בדיקת הסלעַס  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האם הסלע תוסס 
 ?בחומצה

האם הסלע נחרץ 
 ?בציפורן

 ססולא ת
וכן נחרץ 
  בציפורן

  חרסית=

  הסלעהאם
 ?נחרץ במסמר

חרץ לא נ, ססולא ת
נחרץ  ולא ,בציפורן
   במסמר

  צור=  

  , לא תוסס
, לא נחרץ בציפורן
  ,כן נחרץ במסמר

 צבעו בהירו
  דולומיט= 

האם הסלע מורכב 
 ?ריםימגרג

סס ות
ומורכב 

 ריםימגרג
  כורכר=

האם הסלע נחרץ 
  ?בציפורן

  , כן תוסס
לא נחרץ 
 ,בציפורן

 מורכב אינוו
  ריםימגרג

  גיר= 

  , תוססכן 
נחרץ כן 
 ,פורןבצי
 אינוו

מורכב 
  ריםימגרג

  ִקרטון =

 לא כן

 כן לא

 כן לא

 כן לא

 כן לא
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    3     לדולומיטעים מגדיר סל  .4
  

  :מנו בצבע אדום את המסלול שבו התקדמתם בתהליך בדיקת הסלעַס  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האם הסלע תוסס 
 ?בחומצה

האם הסלע נחרץ 
 ?בציפורן

 ססולא ת
וכן נחרץ 
  בציפורן

  חרסית=

  הסלעהאם
 ?נחרץ במסמר

לא נחרץ , ססולא ת
נחרץ  ולא ,בציפורן
   במסמר

  צור=  

  , לא תוסס
, לא נחרץ בציפורן
  , כן נחרץ במסמר

 צבעו בהירו
  דולומיט= 

האם הסלע מורכב 
 ?ריםימגרג

סס ות
ומורכב 

 ריםימגרג
  כורכר=

האם הסלע נחרץ 
  ?בציפורן

  , כן תוסס
לא נחרץ 
 ,בציפורן

 מורכב אינוו
  ריםימגרג

  גיר= 

  , תוססכן 
נחרץ כן 

 ,בציפורן
 אינוו

מורכב 
  ריםימגרג

  ִקרטון= 

 לא כן

 כן לא

 כן לא

 כן לא

 כן לא
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            4         לצורמגדיר סלעים   .4
  

  :מנו בצבע אדום את המסלול שבו התקדמתם בתהליך בדיקת הסלעַס  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

האם הסלע תוסס 
 ?בחומצה

סלע נחרץ  ההאם
 ?בציפורן

 ססולא ת
וכן נחרץ 
  בציפורן

  חרסית=

  הסלעהאם
 ?נחרץ במסמר

לא נחרץ , ססולא ת
נחרץ  ולא ,בציפורן
   במסמר

  צור=  

  , לא תוסס
, לא נחרץ בציפורן

  ,חרץ במסמרכן נ
 צבעו בהירו

  דולומיט= 

האם הסלע מורכב 
 ?ריםימגרג

סס ות
ומורכב 

 ריםימגרג
  כורכר=

הסלע נחרץ האם 
  ?בציפורן

  , כן תוסס
לא נחרץ 
 ,בציפורן

 מורכב אינוו
  ריםימגרג

  גיר= 

  , תוססכן 
נחרץ כן 

 ,בציפורן
 אינוו

מורכב 
  ריםימגרג

  ִקרטון= 

 לא כן

 כן לא

 כן לא

 כן לא

 כן לא
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  .כמו בטבלה את תוצאות בדיקת הסלעיםַס
  
  
 התכונות גדרתם ואתשם הסלע שִהבטבלה שלפניכם את בשורה המתאימה תבו ִּכ  .5

  ).לפי מגדיר הסלעים( אותו המאפיינות
ת חברי הקבוצה האחרים את שם הסלע שהגדיר לאחר מכן יקריא כל תלמיד לשלוש  

  .וכל חבר בקבוצה ימלא את הפרטים האלה בטבלה שלו, ואת תכונותיו
  
  
  

 תכונותיו שם הסלע סלעה' מס

 גיר 1
 מורכב אינו, סס בחומצהות

  נחרץ בציפורןלא, ריםימגרג

 רטוןִק 2
 מורכב אינו, סס בחומצהות

 נחרץ בציפורן, ריםימגרג

 דולומיט 3
 נחרץ, סס בחומצהותלא 

,  בציפורןלא נחרץ, במסמר
 צבעו בהיר

 צור 4
 לא נחרץ, סס בחומצהותלא 

  בציפורןלא נחרץ, במסמר
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    פותרֵצסלעים לייצור ַמ: 'חלק ג

עליכם להחליט מאיזה סלע כדאי , לאחר שבדקתם את תכונות הסלעים
    .להכין את המרצפות לריצוף סביבת הבריכה

 בטבלה שתי תכונות חשובות שצריכות להיות לסלע שממנו נכין מניבטור הייינו ַצ  .6
  .  את המרצפות

  .   לכל אחת מהתכונות בטבלה את הנימוקבטור האמצעי תבוִּכ  
הסלעים שבדקתם הוא בעל התכונה שציינתם  בטבלה איזה מבטור השמאלי ִּכתבו  

  .בטור הימני
    .היעזרו בדוגמה המופיעה בשורה הראשונה בטבלה  

  כונות רצויות ת  
 הסלעים בעלי תכונה זו נימוק הסלעשל 

  הסלעים שבדקתםמתוך

שלא יתחמם יותר  דוגמה
 מדי בשמש

אנשים יחפים דורכים 
רצפות מעל ה

 בצאתם מהבריכה

סלעים שצבעם בהיר כמו 
 )בהיר(דולומיט , רטון ִק,גיר

  
שלא יתמוסס 

גם לא  ,במים
 במים חומציים

כדי שלא 
 אם יתמוסס
מי  יויותזו על

  גם.בריכה
הגשם מכיל 
 ,מים חומציים

העלולים למוסס
רצפות מאת ה

 .במשך הזמן

אינם כולם 
 . במיםמתמוססים

 אינםדולומיט וצור 
.  בחומצהמתמוססים

רטון תוססים ִגיר וק
 לפיכך .בחומצה

 םמיט וצור הודול
 . ביותרמתאימיםה

  
, שלא יתפורר

  קשהרשיישא

שהמרצפות כדי 
עמידות  יהיו

 של הריכדבפני 
 אנשים

ביותר  הקשה  הואצור
אבל ( מתפורר ואינו

כשהוא נשבר הוא חד 
 אחריו גיר ).מאוד

 הנחרצים ,טודולומי
 וארטון הִק. במסמר

 ולכן , ביותררךה
 הפחות מתאים

 .מכולם

  
מרקם בעל 

 מחוספס

כדי שאנשים לא 
יחליקו בצאתם 

 מהבריכה

רטון ודולומיטִק, גיר  



  באזור ירושליםהקמת בריכת שחייה   - 64 -  

  ים ביותרמציאת הסלע המתא: ' דחלק
  

  
  ? איזה מארבעת הסלעים שבדקתם הוא המתאים ביותר לריצוף סביבת הבריכה

של ' הטבלה שמילאתם בחלק געל , הידע שלכם בנושא הסלעיםהתבססו בתשובתכם על 
  .שבדקתם הגדרת הסלעים עלו ,המשימה

  

  .דולומיטהסלע המתאים ביותר הוא    .7

      
  
  ?מדוע הסלע הזה הוא המתאים ביותר  .8

  :שני נימוקיםִּכתבו   

    
 . מתחמם מאוד בשמשאינו/ צבעו בהיר   -   
 .גם לא במים חומציים,  במיםמתמוססאינו   -   
 ,) חורצים בו במסמר כן אםאלא( מתפורר בקלות אינו  -   

  .ולכן עמיד כשדורכים עליו  
ולכן אנשים לא יחליקו כשידרכו , אינו חלק במיוחד  -   

לכן , ספס במיוחדהוא גם לא מחו, מצד שני.  עליו  
 .יחפיםנעים לדרוך עליו   

  
 
 צריכות להיות נכונות בנוגע לסלע 8בשאלה שהסיבות   :הערה

     .7שבשאלה   
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 אזור בת שחייההקמת בריכ
  ירושלים

  
      

  מחוון
  
  
  

שאלה   ציון
  משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

  1*  
איתור מידע 

במפה 
  ותרגומו

x1  כתב את ארבעת
  הנכוניםהסלעים 

כתב שלושה 
  סלעים נכונים

כתב שני 
כתב סלע     סלעים נכונים

  אחד נכון

או , לא ענה
או , שגה בכול

העתיק את כל 
  המפה

  *א2  
איתור מידע 

במפה 
  ותרגומו

x1  ענה נכון          

או , לא ענה
או , שגה בכול

העתיק את כל 
  המפה

 **ב2  
איתור מידע 

במפה 
  ותרגומו

x1  
, ציין אזור נכון

 לסלע המתאים
  שכתב בסעיף א

או , לא ענה        
  שגה בכול

  א3
איתור מידע 

במפה 
  ותרגומו

x1  או , לא ענה          ענה נכון
  שגה בכול

  ב3
איתור מידע 

במפה 
  ותרגומו

x1 או , לא ענה          ענה נכון
  שגה בכול

4  

אפיון : הגדרה
, בתרשים

  ביצוע ניסוי 
 על פי הנחיות

x2  

  סימן מסלול נכון
של הסלע 
  שהגדיר

  

  

סימן חלק 
  מהמסלול נכון

יותר משלב (
  )אחד

  

סימן נכון 
רק את 
השלב 

הראשון 
של 

  המסלול 

או , לא ענה
או , שגה בכול
סימן כמה 
  מסלולים

5  

ארגון מידע 
דיווח , בטבלה

על תוצאות 
  ניסוי

x1  

כתב נכון את שם 
הסלע שהגדיר 

ואת תכונותיו על 
  פי המגדיר

 פרטי :הערה(
הסלעים שמסרו 

חברי הקבוצה 
האחרים אינם  

יש .  לציינון
להתייחס רק 

לסלע שהגדיר 
  ).התלמיד עצמו

  
כתב נכון רק 

חלק מהתכונות 
 על פי המגדיר 

או , לא ענה    
  שגה בכול
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שאלה   ציון
  משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

6  

ארגון מידע 
, בטבלה

: תהליך התיכון
איפיון תכונות 

, נימוק, המוצר
הסקת 
  מסקנות

x3  

 תכונות כתב שתי
 ושני נכונות

סלעים בעלי 
ונימק , תכונות אלו

  נכון

  

כתב רק תכונה 
סלע + אחת 

נימוק + מתאים 
או שאין , נכון

התאמה מלאה 
בין סלעים 
או , לתכונות
שחלק 

מהנימוקים 
  אינם נכונים

  

ראשית 
תשובה 
  כלשהי 

 –למשל (
כתב רק 

את 
  )התכונות

או , לא ענה
  שגה בכול

7  
: תהליך התיכון

פתרון בחירת 
  אופטימלי

x1  או , לא ענה        ענה צור  ענה נכון
  שגה בכול

8  

תהליך , נימוק
: התיכון

בחירת פתרון 
  אופטימלי

x1   כתב שתי סיבות
כתב סיבה     נכונות

או , לא ענה      אחת נכונה
  שגה בכול

  

      . אפס–ה מינימום הנקודות לשאל.  סלעים הנכוניםלהוריד נקודה על כל סלע לא נכון שמופיע נוסף על ה  *
    . מורידים נקודה על כל שגיאה, א אבל רק חלק מהאזורים נכונים2 -אם כתב יותר מסלע אחד ב  **
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