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 אוויר נקי בגן הציבורי
  
    

    למורהדף
  
  
  
    תיאור המשימה  . א

ההחלטה צריכה . התלמידים מתבקשים להחליט היכן ראוי להקים גן ציבורי ביישובם  
בשלב הראשון של המשימה . להיעשות על סמך רמת זיהום האוויר באתרים שונים

בשלב השני . אתריםעל פי מאפייני ה, התלמידים משערים היכן כדאי להקים את הגן
ולפי תוצאות הניסוי הם ,  המורה שלבליווי ובהנחיה, התלמידים עורכים ניסוי

  .  להקמת הגן, לדעתם, בוחרים את האתר המתאים
  
  
    נבדקותהמיומנויות ה  .ב

 יישום ידע ♦
 נימוק ♦
 השערה ♦
 תכנון ניסוי ♦
 איסוף נתונים וארגונם בטבלה ♦
 ותהסקת מסקנ ♦
 קבלת החלטות ♦
 טבלההשלמת מידע לתוך  ♦
 תהליך התיכון ♦
 ניתוח ♦
 השוואה ♦
 דיווח על תוצאות ניסוי ♦
  דגם וחזרות בניסוימהבנת המשמעות של גודל  ♦
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  נושאים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהם  .ג
  

    : כדור הארץ והיקום–נושא מרכזי   
 )4.5.1(אוויר  ♦

 
    :קשרי גומלין בין מערכות בכדור הארץ ♦

)4.8  (והשפעתם על מערכות סביבתיותצור יפליטת חומרי לוואי של תהליכי י  
     

    :בריאותו ואיכות חייו,  התנהגותו,האדם – נושא מרכזי  
  )6.5(מקורות זיהום אוויר  ♦

      
    :מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה – נושא מרכזי  

  )7.3(גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה  ♦
  
    סוג הפריטים במשימה  .ד

  ידע בטבלהארגון מ, ניסוי, שאלות פתוחות  
  
    שכבת הגיל  .ה

  ה- גכיתות  
  
    אופי העבודה הנדרשת  .ו

  ) בקבוצה4(עבודה יחידנית ובקבוצות   
  
    משך המשימה  .ז

  )לפי החלטת המורה( כשבוע בתוך פרק זמן של שיעורים 4-3  
יכינו את צלחות הפטרי , של המשימה' התלמידים יעבדו על חלק א   –שיעור ראשון   
ראה (פי הנחיות המורה  ותן באתרים השונים עלויניחו א, לניסוי      
  ").אופן ההעברה "–א "סעיף י      
  .של המשימה' התלמידים יעבדו על חלק ב  –    שיעור שני   
  .של המשימה' התלמידים יעבדו על חלק ג   –שיעור שלישי   

  
    פעילות עיקרית  .ח

   קבלת החלטות, איסוף מידע ועיבודו, מגוריםביצוע ניסוי בסביבת ה  
  
    חומרי עזר  .ט

  זכוכית מגדלת או בינוקולר,  סרגל,מחק, עיפרון: לשאלות  .1
גזורים ) דפי חשבון(דפים משובצים  4 , צלחות פטרי4 - לכל קבוצה: לניסוי  .2

 וזלין, בגודל צלחת הפטרי



 

  - 75 -  אוויר נקי בגן הציבורי

   5
    תוצר סופי מצופה  .י

  תוצאות ניסוי, תשובות לשאלות  
  
    אופן העברה  .יא

מומלץ לבחור . יר בארבעה אתריםודים את זיהום האו התלמי יבדקובמשימה זו  
או אתרים , אתרים שהמורה יכול לצאת אליהם עם התלמידים לצורך ביצוע הניסוי

אם יש ( . לאחר שעות הלימודיםבכוחות עצמםליהם אתלמידים יוכלו להגיע הש
אפשר לצאת ִאתם לאתר , קושי לצאת עם התלמידים לכל אחד מארבעת האתרים

, ובכל אחד משלושת האתרים האחרים יניח המורה עצמו את הצלחות, אחד בלבד
  ).ס"וידאג לאספן ולהחזירן לביה

  .חשוב לבחור אתרים שיש ביניהם הבדל ניכר ברמת זיהום האוויר  
ליד תחנת , ליד אתר בנייה, ליד אזור תעשייה, ליד כביש ראשי: דוגמאות לאתרים  

לא (שבהם יש סיכוי גדול שהצלחות ישרדו כמו כן יש לבחור מקומות .  דלק וכדומה
  ).ייעלמו מסיבה כלשהי

  
    . עונה שאינה גשומה או סוערת במיוחד–העונה המתאימה לביצוע המשימה   
    
  :הכנות מקדימות  
  –על המורה , לפני צילום המשימות לתלמידים    
 1' לבחור ארבעה אתרים מתאימים לניסוי ולכתוב את שמותיהם בעמ   .1    

   .מהשבמשי    
  .לצלם את דפי המשימה לתלמידים  .2    
  של ' להכין את החומרים הנדרשים לניסוי לפי ההנחיות שבחלק ב  .3    

  .'ב- ו' סעיפים א, המשימה    
  

  :ביצוע הניסוי  
במידת , יש להניח את הצלחות בכל אחד מהאתרים באותו יום ובאותה שעה  -  

  .האפשר  
    .ם לפי תנאי השטח ימי5-3מומלץ להשאיר את הצלחות בשטח    -  
  .במידת האפשר, יש לאסוף את כל הצלחות באותו יום ובאותה שעה  -  

    
ממידת הזיהום ) איכותנית(התרשמות כוללת :  לבדיקת התוצאותדרכיםיש כמה   

בעזרת זכוכית מגדלת או בעזרת , ין בלתי מזוינתספירת חלקיקים בע, שבצלחות
בהתאם לאמצעים העומדים , והמורה יבחר את השיטה הנראית ל . בינוקולר

 ספירת אתשנועד להקל , בצלחות יש נייר משובץ.  ראות לעיןנלרשותו ולתוצאות ה
כיצד אפשר להשתמש במשבצות כדי להגיע מומלץ להסביר לתלמידים .  החלקיקים

  .לאומדן של מספר החלקיקים בצלחת כולה
  

הק משאר הממצאים יראו שאתר אחד לפחות שונה במוב, במצב האופטימלי  
המורה צריך להנחות תהליך , בכל מקרה שבו התקבלה תוצאה אחרת . האתרים

ים ניכרים בין הבדלכך שלא נמצאו  הסברים אפשריים לולהעלותשל חשיבה 
).'וכד, חבלה, רוח חזקה במיוחד,  אובך שלכלך את כל הצלחות–למשל (האתרים 
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,  המורה צריך להחליט . מילוליתדרךאו ב, אפשר להציג את התוצאות בטבלה  
לבחור את דרך ו ,ת או לאאם התוצאות מדידו, לאחר שהוא רואה את הצלחות

.  המוצעות להלןאפשר להציגן בכל אחת מהדרכים,  אם התוצאות מדידות .ןהצגת
  .  מילוליתדרךתוצאות בלתי מדידות אפשר להציג רק ב

 דרךלה או ב בטב: את התוצאותהציג לעל המורה להנחות את התלמידים איך  
  .מילולית

  
 את מספר לציין להחליט אם התלמידים צריכים  המורה על–טבלה ל בנוגע  

 לפי כמות 4 עד 1-חות מאו לדרג את הצל,  שנמצאו בכל צלחתהחלקיקים
ל שאלה התלמידים לא יענו ע, אם אין אפשרות לספור את החלקיקים  .החלקיקים

  .א4
  

ויחלק את , תוצאות שקיבלו כל הקבוצותהמורה ירכז בטבלה את ה', בסוף חלק ב  
  .' לענות על חלק גלויחהטבלה לתלמידים לפני ש

  
  .ניתן לבחור באחת מהטבלאות הבאות בהתאם לרמת הכיתה  

  
  .ר בחרה כל קבוצה כאתר הנקי ביותרטבלה שבה מצויין באיזה את:  'אפשרות א  
    
  :דוגמה
    
  אתר    

  
  קבוצה

  מאחורי קופת חולים  ס"ליד המתנ  ליד תחנת דלק  גן שעשועים

1 x       

2     x   

3  x      

4      x  

5  x     
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טבלה המפרטת את ספירת החלקיקים של כל אחת מהקבוצות בכל אחד :  'אפשרות ב

  .מהאתרים  
  

  :דוגמה
    

  מספר  
  חלקיקים   
  אתרב  

  
  
  

  קבוצה

  מספר חלקיקים
  שעשועיםהגן ב

   מספר חלקיקים
  ליד תחנת דלק

   מספר חלקיקים
  ס"יד המתנל

   מספר חלקיקים
  מאחורי קופת חולים

1 50 80  90  100  

2  100 300  200 70  

3  30 40  60 50  

4  90 100  20 200  

5  50 70  90 110 

  
  

   :  ותהער
  
לסוגי ולא , וירו להנחות את התלמידים להתייחס במשימה זו רק לזיהום אחשוב  .1

    ).כגון אשפה(זיהום אחרים 
דים כי הניסוי שהם עורכים מוגבל לבדיקת זיהום אוויר שנגרם חשוב להבהיר לתלמי  .2

  .ואינו בודק מזהמים אחרים דוגמת גזים רעילים, מחלקיקים שוקעים כדוגמת אבק

  .היא שאלה קשה ולכן מומלצת כשאלת רשות) ☺מסומנת בסמיילי( 9שאלה   .3
ת אותה אם להכין את התלמידים לקראתה או לת, על פי שיקול דעתו, עבהמורה יק  

  .בתור אתגר חשיבתי
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  שאלותטבלת מיומנויות מול 
  

  שאלות  מיומנויות

  10, 9, 1  יישום ידע

  6, 2  השערה

  9, 8, 7, 2  נימוק

  3  תכנון ניסוי

  ב4, א4  גונם בטבלהראיסוף נתונים וא

  ב4, א4  השלמת מידע לתוך טבלה

  ג4   ניסויתוצאותדיווח על 

  5  קבלת החלטות

  7, 5  מסקנותהסקת 

  6  השוואה

  6  ניתוח

  7  הבנת המשמעות של גודל מדגם וחזרות בניסוי 

  8  הגדרת דרישות לפתרון בעיה: תהליך התיכון

  9  בחירת פתרון אופטימלי: תהליך התיכון

הצעת רעיונות חדשים ומקוריים : תהליך התיכון
  10  לפתרון בעיה

  



 

  - 79 -  אוויר נקי בגן הציבורי

   5

 אוויר נקי בגן הציבורי
  
    

   תשובון
  
  

 ___________________  שם התלמיד        
 

 : 'חלק א
 

,  חומרים שאינם אמורים להימצא בואווירתווספים ללעתים ִמ.   נקי חשוב לבריאותנואוויר
חומרים .  ועוד, אבק מאתרי בנייה, כגון פיח שנפלט ממכוניות או מארובות של מפעלים

  . ופוגעים בבריאותנואוויראלו מזהמים את ה
  

וחשוב לה שהגן יהיה , ציבורי חדש ביישוב שלכם החליטה להקים גן הרשות המקומית
  .נקיבו במקום שהאוויר 

  
 ביותר להקמת מתאיםמהם צריך לבחור את האתר האתרים אפשריים שביישוב יש כמה 

  : גן ציבורי

 ______________________ .א 

 ______________________ .ב 

 ______________________ .ג 

 ______________________ .ד 
  

   . להקים את הגןראוימשימתכם היא להחליט היכן 
  .רים הנוגעים להקמת הגןבשלב זה נתייחס לאיכות האוויר ולא נתחשב בשיקולים אח

  
על המורה למלא את שמות , לפני חלוקת המשימה לתלמידים

 .האתרים שבחר
אתר : בהתאם למה שיש ביישוב, רשימת אתרים אפשריים לבחירה

 בתי, תחנת דלק, תחנת כוח, כביש ראשי, מפעל תעשייה, בנייה
, ס"מתנ, יהיספר, מרכז קניות, בית ספר, בית חולים, מלאכה קטנים

 .נחל, שטח חקלאי, טיפת חלב
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ת והעתיקו את שמות ארבעת האתרים שהוזכרו בעמוד הקודם אל המסגר   .1
בנוגע לכל אתר עליכם לציין את החומר העיקרי המזהם את האוויר .  שלפניכם

  :בסביבתו ואת מקורו של החומר הזה
  
  

                  

  
  .ב        .א

  ______________:  שם האתר  _______________:  שם האתר  
:חומר מזהם עיקרי בסביבת האתר  :סביבת האתרחומר מזהם עיקרי ב  
    
  _______________________  _______________________  

 
  :מקור החומר המזהם  :מקור החומר המזהם  

 
  _______________________  _______________________  

  
  
  
  
  

  
  .ד  .ג

  ______________:  שם האתר  _______________:  שם האתר  
:חומר מזהם עיקרי בסביבת האתר  :חומר מזהם עיקרי בסביבת האתר  
    
  _______________________  _______________________  

  
 :מקור החומר המזהם  :מקור החומר המזהם  

  
  _______________________  _______________________  

  
  
  

אתר אחד בכל ,  את שמות האתרים שבחרעל המורה למלא  
 .מלבן

 
 הם חלקיקי אבק גורמי הזיהום האפשרייםליד אתר בנייה   

מגיעות המשאיות  ו בחומרי בנייהעקב שימושהנישאים באוויר 
 .פולטות תוצרי פירוק של חומרי דלק ולאתר

: כגון,  תוצרי פירוק שנוצרים בתהליך ייצור- יה יבאזור תעש  
אפשר לראות -שאותן אי (מוצות שונותתח, גזים רעילים
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תלוי מה ( וחלקיקים קטנים הנישאים באוויר ,)בצלוחיות
 ).באזורשמפעלים במייצרים 

חנקן (תחמוצות , עשן, חמצני-  פחמן דו-בתחנת דלק   
וחלקיקי עופרת ) חמצני-פחמן חד(גזים רעילים , )וגופרית

 .הנפלטים ממנועי המכוניות
פולטות גזים ההסקה ללחימום ו ארובות -ליד בתי חולים   

 .פולטים פראוניםה מזגנים ,רעילים ועשן
,  כלי התחבורה- ליד כביש ראשי או בתחנת אוטובוסים מרכזית   

 .גזים רעילים ופיח, תחמוצות שונות, חמצני- פולטים פחמן דוה
כלי התחבורה המגיעים לאזור כדי  -  באזורי קניות ובתי ספר  

 ולהוריד נוסעים מזהמים את לפרוק סחורה או כדי להעלות
, כגון מסעדות, בתי עסק מזהמיםשם ייתכן שיש  .האזור

 .' וכומכבסות, מאפיות
 אנשים מעשנים ופולטים לאוויר עשן -  במקומות ציבוריים  

 .המכיל רעלנים
 

" ים/ים רעיל/גז: "כגון(גם תלמיד שכתב שמות כוללים   :הערה
 –) בתור מקור זיהום" ים/מפעל"או , בתור חומר מזהם  
 .יקבל את מלוא הנקודות 

  
  
  
  :  הנקי ביותראוויר האיזה אתר יהיהבערו ַש, 1 ארבעת האתרים בשאלה תוךמ   .2

    
   אחד האתרים מרשימת האתרים שהכין המורה  

          :מקו את השערתכםַנ  
ה יותר באתר נמוכאפשרי כל נימוק שיצביע על מידת זיהום   

 . ביותרנקישהילדים שיערו כי הוא ה
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הם שאוויר באתרים ה את מידת זיהום לבדוק יכולים אתםשבה ציעו דרך ַה   .3
  : לדעתכם,מזוהמים  

  
 .לבדוק כמה שעות ביום נפלט עשן מארובות  - 
 .שעה אחתפרק זמן של אתר בעוברות בהלספור את המכוניות   - 
 .'וכד, לבדוק שעות פעילות במחצבה  - 
 .לפנות לתחנות ניטור ולבקש מהן את התוצאות  - 
 ימים לנקותו שוב כמה ואחרי ,לנקות שטח קטן באזור מסוים  - 

בין ולהשוות , לבצע הליך זה באזורים שונים. בצמר גפן
 .התוצאות

ל גבי צלוחית למדוד כמה חלקיקים נופלים באזור מסוים ע  - 
ולהשוות בין אזורים ,  זמן מוגדרתוך פרקבגודל מסוים ב

המגדירה של צבעים או מספרים  ליצור סקלה - או   .שונים
 .את התוצאותולהשוות אליה , אוויר ערכים של זיהום

   
לקבל כל תשובה הגיונית המצביעה על הבנה וקשורה לנושא יש 

 .זיהום האוויר
  
  
  
  .ותקבלו את המשך המשימה, סרו למורה את הדפיםִמ
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 _______________שם התלמיד          

    
  

  :  חברי הקבוצה שלי הם  
  _________________________  
  _________________________  
  _________________________  

    
  

  :'חלק ב
 

המתאים שהאוויר בו נקי והוא  אתראם אכן בחרתם את העשות ניסוי כדי לבדוק עליכם ל
בכל אתר תבדקו את רמת . בניסוי תבדקו את כל ארבעת האתרים  . הגןהקמתביותר ל

    .שתחשפו לאוויר באתרצלחות ות זיהום האוויר באמצע
      : הכינו את החומרים הבאים  .א

   דומות אחרותצלחות צלחות פטרי או 4  
  גזורים בגודל הצלחת ) דפי חשבון( דפים משובצים 4
  זליןו  

  
    :מהלך הניסוי  .ב

  .ִּכתבו את שמותיכם על הצד התחתון של כל צלחת  .1  
  .ותצלח הניחו את  הדפים המשובצים בתוךַה  .2    

  ).חלקיקי הזיהום יידבקו לווזלין (ן בווזליאת הדפיםרחו ִמ  . 3        
הניחו את הצלחות באתרים שנבחרו , סירו את המכסים מהצלחות שהכנתםָה  .4

  ).כל קבוצה תניח צלחת אחת בכל אתר או בהתאם להוראות המורה(לניסוי   
ספו אותן ִא, כשהמורה יאמר לכם לאסוף את הצלחות, כעבור כמה ימים  .5

 . באמצעות זכוכית מגדלתוהתבוננו בהן  
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   .לכם קיבלה בכל אחד מארבעת האתריםשמו את התוצאות שהקבוצה שִר   .4
  

   מצאתם בכל צלחתמזהמים םו בטבלה הבאה כמה חלקיקיתבִּכ  . א
 :)מגדלת או בבינוקולר כדי לספור את החלקיקיםזכוכית היעזרו ב(    

  
 מזהמיםה םחלקיקיה מספר האתרשם 

    

    

    

    

  
 לאהתלמידים , אם אין אפשרות לספור את החלקיקים  :הערה

 .ןנוהשאלה לא תצוי' א4ה שאליענו על   
  
  
  :הםברגו בטבלה הבאה את האתרים על פי רמת הזיהום שַד  . ב
  
  

  רמת הזיהום  שם האתר

   הנקי ביותר– 1  

  2  

  3  

   המזוהם ביותר– 4  

  
  

  :יליםו את התוצאות במסחַנ  . ג  
  

בלי  לתאר את מה שראו וספרו בכל צלחת התלמידיםעל   
   . את דעתם בנושאלהביע  
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   5
איזה מהאתרים שבדקתם הוא המתאים ביותר ,  של קבוצתכם תוצאות הניסויפיל  . 5

    ?הציבוריאת הגן בו להקים 
 

 .שמו של האתר שנמצא הנקי ביותר  
  
  
  
  

  .הם רשמתם את התוצאותסרו למורה את הצלחות ואת הדפים שבִמ, עתה
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 ____________________שם התלמיד          
  

  :'חלק ג
 

  . הקבוצות בכיתהכלהמורה הציג לפניכם את התוצאות שקיבלו 
  

 על הלוח טבלה או לתת לתלמידים טבלה  המורה לכתובעל
 .  משוכפלת

 .ה מפורטות במדריך למורה בסעיף יאהוראות ליצירת הטבל
  
האם כל הקבוצות .  צאות שקיבלו שאר הקבוצותַהשוו את התוצאות שקיבלתם לתו   .6

    ?מצאו שאותו אתר הוא הנקי ביותר
  לא/  כן  :  קיפו בעיגול את התשובה הנכונהַה  

      : סיבות אפשריות להבדלים בין הקבוצותשתיִּכתבו , אם לא    
 :כיוון שמהתוצאות שונות   

  .אתרהנחנו את הצלחות במקומות שונים באותו   - 
  . לפרקי זמן שוניםהנחנו אותן  - 
  .הנחנו אותן בזמנים שונים  - 
 שחסם את הרוח ומנע דבר מההנחנו את הצלחות מאחורי   - 

 .צלחתלתוך המהחלקיקים ליפול 
 .מדויקתהייתה ספירה לא המדויקות או היו מדידות לא ה  - 
 .כל תשובה הגיונית אחרת  - 
      
 . מתוך האתרים האפשריים  הוא הנקי ביותראותו אתרש מצאוכל הקבוצות ש נניח  .7

  .________________ ?הנקי ביותר בוודאות האם פירוש הדבר שאתר זה הוא
        
   :מקוַנ  

 כי לא נעשתה ספירה מדויקת של ,אינו מדויקהניסוי   - 
 .החלקיקים

 )מתערב( גורם וייתכן שהיה, כל הצלחות הונחו באותו זמן  - 
 . השפיע על כולןש

לות תוצאות מתקבייתכן שבמקום ספציפי אחר באתר היו   - 
 .שונות

 .אולי דווקא באתרים האחרים חל שיבוש בניסוי  - 
, אפשר לראות או לספור את כל הגורמים המזהמים- מכיוון שאי  - 

 .'וכו, כגון גזים רעילים
 ."כי נעשו חזרות רבות על הניסוי, כן"יש לקבל כתשובה גם   - 

 לא
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 רמת זיהום מלבד, י לבניית גן ציבוראתר  יש להתחשב כשבוחריםילו שיקוליםֵאב   .8

    :מקווַנ, שני שיקוליםיינו ַצ? האוויר באתר
  

 נימוק שיקול

 לשרת את הילדים  הגןכי על  רבה לאזור מגורים ִק
  ביישוב

ירוצו לכביש  לאכדי שילדים  רחוק מכביש סואן -תחבורה 
    את עצמםיסכנוו

  היעדר רעש
שמיעת צלילים שמקורם 

 לאווירה תתרוםבטבע 
  .הרגועה בגן

הימצאות מגרש חניה ליד 
  הגן

 להגיע לגן שיהיה אפשרכדי 
  גם ממקומות רחוקים

  לא להשמיד עצים
שמירה על : סיבות אקולוגיות

שמירה על מגוון , הטבע
  המינים

שמירה על : סיבות אקולוגיות  לא לפגוע בבעלי חיים
שמירה על מגוון , הטבע

  המינים

  
 .או כל תשובה הגיונית אחרת  
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 מחליט להקים את הגן דווקא ליד אתר שלפי הרשות המקומיתניח שראש נ  . 9 ☺
    .ממצאיכם הוא מזוהם

  :   להחלטה זוסיבה אפשריתתבו ִּכ  
 
על " ללחוץ" רוצה להשתמש בגן כדי הרשות המקומיתראש   - 

גורמים המזהמים את האזור להקטין את רמת הזיהום שהם 
 .יוצרים

 שטח זול או שאינו מתאים השטח המוקצה לגן באותו אזור נחשב  - 
 .לבנייה

 . רוצה לפתח את האזור או לייפות אותוהרשות המקומיתראש   - 
 ."ריאות ירוקות"   הגן ישמש - 
 להקים להם הרשות המקומית רוצה ו, רביםתושביםיש  באזור זה  - 

 .מקום מתאים למשחקים
 .כל סיבה הגיונית אחרת  - 
  
  

תבו שתי הצעות ִּכ ? האוויר באזור מזוהםמה אפשר לעשות כדי לשפר את איכות   .10
  :אווירלהפחתת זיהום ה

  
מה החוצצת בין לבנות חו,  במקום במכוניותלנסוע באופניים  

לבקש מהתושבים להשתמש בדלק  ,המגורים  לביןים סואניםכביש
  בשקיםקבלנים לאסוף  לבקש מ.עופרתטול בעל אוקטן גבוה ונ
 ולא להשאירן לעוף , המצטברות באתרי בנייהאת ערמות העפר

 להשתמש בחומרי -תחנות כוח ובתי חולים ,   במפעלים.ברוח
דודי שמש לחימום להשתמש בו, כגון גזפחות דלק מזהמים 

לנטרול הזיהום הנפלט עקב גבוהות להתקין ארובות . מים
 .שימוש בחומרי דלק
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 אוויר נקי בגן הציבורי
  
     
  מחוון   

  
 

שאלה   ציון
  משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

  עיישום יד  א1
  
x1  

כתב חומר 
מזהם ומקור 
  זיהום נכונים

כתב רק חומר   
נכון או רק 
  מקור נכון

    
  , לא ענה

  או שגה בכול

  יישום ידע  ב1
  
x1  

כתב חומר 
מזהם ומקור 
  זיהום נכונים

  
  

כתב רק חומר 
נכון או רק 
  מקור נכון

    
  , לא ענה

  או שגה בכול

 יישום ידע  ג1
  
x1  

כתב חומר 
מזהם ומקור 
  זיהום נכונים

  
 

כתב רק חומר 
נכון או רק 
  מקור נכון

    
  , לא ענה

  או שגה בכול

  יישום ידע  ד1
  
x1  

כתב חומר 
מזהם ומקור 
  זיהום נכונים

  
  

כתב רק חומר 
נכון או רק 
  מקור נכון

    
  , לא ענה

  או שגה בכול

, השערה  2
  x2  נימוק

  וכתבן אתר יצי
תואם הנימוק 

את נתוני 
  תרהא

  

נימוק כתב 
רלוונטי לנושא 

, אווירהזיהום 
  ללא ציון אתר

ציין את 
האתר 

שצפוי להיות 
 ,הנקי ביותר

ק ונימוכתב 
  חלקי

ציין את האתר 
שצפוי להיות 
, הנקי ביותר
, אך לא נימק
או נימק לא 

  נכון

  לא ענה

  תכנון ניסוי  3

  
x1  

הציע הצעה 
הגיונית 
  ומעשית

הציע הצעה   
, בכיוון הנכון

אך היא 
  עמומה

או , לא ענה    
הציע הצעה 
  לא הגיונית

  א4

איסוף נתונים 
וארגונם 
, בטבלה

השלמת מידע 
  לתוך טבלה

  
x1  

הספירה 
האישית 

תואמת את 
הספירה 

  הקבוצתית

הספירה   
 מתאימה

 כמהב
  מהצלחות

  ) צלחות3-2(

הספירה   
 רק מתאימה

  , לא ענה  בצלחת אחת
  או שגה בכול

  ב4
  

איסוף נתונים 
וארגונם 
, בטבלה

השלמת מידע 
  לתוך טבלה

  
x1  

דירג נכון את 
 כל התוצאות
לפי הטבלה 

  שלו

דירג נכון חלק   
  מהתוצאות

    

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

5  4  3  2  1  0  

דיווח על   ג4
  תוצאות ניסוי

  
x1  

תיאר את 
התוצאות 

 כראוי במילים 

 אך ,ענה נכון
  הוסיף מסקנה

תיאר את 
אות התוצ
 אך, נכון

באופן חלקי 
  בלבד

    

  ,לא ענה
  לואו שגה בכ

, קבלת החלטות  5
 הסקת מסקנות

  
x1  

ענה נכון 
בהתאם 

לתוצאות 
  הניסוי

        
לא ענה או 

   בכולשגה

 ,ניתוח, השוואה  *6
  x1  השערה

 תשובה כתב
 מתאימהה

לתוצאות 
 2 + שבטבלה

סיבות 
אם (הגיוניות 
  )יש צורך

  

 תשובה כתב
 מתאימהה

לתוצאות 
+ שבטבלה 

סיבה הגיונית 
  אחת

או , לא ענה    
   בכולשגה

7  

 ,הסקת מסקנות
הבנת , נימוק

המשמעות של 
גודל מדגם 

  בניסוי

x1  

כתב נימוק 
 הגיוני

המתייחס 
לתוקף 

תוצאות 
  הניסוי

  
נימוק כתב 

חלקי או 
  עמום

או , לא ענה    
   בכולשגה

8  

  , נימוק
: תהליך התיכון

הגדרת דרישות 
  לפתרון בעיה

  
x2  

שני כתב 
שיקולים 

רלוונטים מכל 
 אתחום שהו

  ונימק

שני כתב 
שיקולים 

רלוונטיים אך 
נימק רק אחד 

  מהם

כתב שיקול 
 , אחדרלוונטי
   אותוונימק

 שני כתב
שיקולים 
 רלוונטיים
 ולא נימק

  אותם

כתב שיקול 
אחד ולא 
  נימק אותו

או , לא ענה
   בכולשגה

9  

, יישום ידע
תהליך , נימוק
בחירת : התיכון
פתרון 

  ופטימליא

x1  
סיבה כתב 

רלוונטית 
  תהגיוניו

  
כתב סיבה 

חלקית 
  ועמומה

או , לא ענה    
   בכולשגה

10  

, ידעיישום 
: תהליך התיכון

הצעת רעיונות 
חדשים 

ומקוריים 
  לפתרון בעיה

x1  
שתי כתב 

הצעות 
  הגיוניות

כתב שתי 
 ואחת ,הצעות

  מהן עמומה

כתב הצעה 
אחת הגיונית 
  בלבד

כתב הצעה   
  אחת עמומה

או ,  ענהלא
   בכולשגה

   
התשובה פי סימון -נון השאלה ייעשה רק עלוציי, אין צורך לכתוב סיבות, "כן"אם התשובה לשאלה זו צריכה להיות   *

  .הנכונה  
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  עמוד ריק
  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


