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ַּלג ַּר ַּדּוכ ַּ

ַּ

ַּלם.עֹולַּּבּביַּמקּוכ ַּרטַּה ַֹּוסּפףַּה ַּנ ַּאַּע ַּלַּהּודורג ַּכ

יסַּאתַּנ ַּתַּהיאַּלהכ ַּח ַּלַַּאתַּכ ַּמטר ַּתַּש ַּצֹויַּקבּות ַּתַּש ַּתפֹושת ַּקַּמ ַּח ַּבמש ַּ

ַּה.י ַּהַּשלַּהשנ ַּר ַּע ַּךַּש ַּחקַּלתֹודורַּהמש ַּכ

ַּים.נ ַּחק ַּש  11ַַּּהַּנ ַּכלַּקבוצהַּמֹו

ַּ.חקיםַּכדורגלַּםַּמש  ַּל ַּיַּהעֹוב ַּישַּברח ַּמיליוןַּא 042ַַּּכ

ַּח ַּאַּשטּוש ַּחַּד ַּשט ַּלַּמ ַּתַּע ַּחקֹותַּמש  ַּצֹויםַּ,ַּהקבּוע ַּקצֹובמשחקיםַּמ ַּ

דותַּריםַּוהנקּומיםַּשע ַּק ַּשַּממּוגר ַּריםַּשלַּהמ ַּיוַּהצ ַּבר ַּיַּע ַּשנ ַּי.ַּמ ַּנ ַּלּב ַּמ ַּּו

הַּנ ַּרַּהמכּוב ַּיו,ַּד ַּמ ַּרַּלתחּודּותַּהכר ַּחד ַּיַּה ַּתַּעלַּיד ַּגֹוש ַּבמשחקַּמּו

ַּ.ַּרע ַּשֹוירַּהןַּיש ַּאופ ַּּב ַּגןַּשַּשער".ַּעלַּהשערַּמ ַּיבּול"ַּאוַּ"כ ַּתַּגֹובקע ַּכ"ה ַּ

ַּתרמּוַּכןַּכמו.ַּיםי ַּגל ַּהר ַַּּתעּומצ ַּבא ַַּּרעיק ַּּב ַַּּתצע ַּתּב ַּמ ַַּּהכדורַּתע ַּהנ ַּ

ַּאתַּיע ַּלהנ ַַּּתנ ַּמ ַַּּעלַּיםי ַּד ַּהי ַַּּדלב ַּמ ַַּּאחרַּריב ַּא ַַּּלבכ ַַּּמשלהשת ַַּּלשחקנים

ַּקרַּאך,ַּיוגל ַּלר ַַּּףס ַּבנֹוַּיוד ַּי ַּּבַּבכדורַּתלגע ַַּּשאיר ַַּּרע ַּהשֹוַּרק.ַּהכדור

ַּירגל ַּמ ַַּּלוַּרמס ַּנ ַַּּלאַּשהכדורַּאיתנ ַּּב ַּּוַּלשערוְַּךמּוהס ַַּּרגד ַּמּוַּםבתחּו

ַּ.קבוצתוַּשחקני

ַּתע ַּהבק ַַּּידיַּעלַּ-ַּרכלומ ַּ,ַּדותנקּוַּירתצב ַַּּפיַּעלַּגדרמּוַּבמשחקַּחוןהניצ ַּ

ַּבר ַּלמ ַַּּהכת ַּשז ַַּּהקבוצהַּהיאַּתח ַּהמנצ ַַּּייםע ַּמקצֹוַּבמשחקים.ַּשערים

44ַַּּתבנֹוַּיותצ ַּמח ַַּּילשת ַַּּתלקֹוהמחּו,ַּהמשחקַּדקות02ַַּּםבתֹוַּהנקודות

ַּהמשחק,ַּוהו ַּש ַַּּםסיּוּב ַַּּהנקודותַּספרשמ ַַּּהבמקר ַּ.ַּאחתַּכלַּדקות

ַּתיֹורּותח ַַּּןגֹוכ,ַּהע ַּר ַּהכ ַַּּתייבֹוהמח ַַּּימותמסּוַּרותבמסג ַּ.ַּיקֹות ַּּב ַַּּייםמסת ַּ

ַּעדַּהמשחקַּשלַּהכ ַּר ַּא ַּה ַַּּתרר ַּגֹוַּיקֹות ַַּּתתוצַא,ַּיע ַּב ַּג ַַּּתיט ַּש ַּּב ַַּּתערכֹוהנ ַּ

ַּ.זרחֹוַּמשחקַּאוַּהע ַּכר ַּלה ַּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Football_iu_1996.jpg
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ַּ

ַּלג ַּר ַּדּוכ ַּלַּה ַּתַּש ַּתַּזהּוד ַּתעּו

ַּ

ַּק:ַּ___________________________ח ַּש ַּמ ַּםַּה ַּש ַּ

ַּק:_____________________ח ַּש ַּמ ַּתַּּב ַּצֹורַּקבּוסּפ ַּמ ַּ

ַּים:ַּ______________________נ ַּק ַּח ַּרַּש  ַּמסּפ ַּ

ְך ש  ַּק:____________________ח ַּש ַּמ ַּה ַַּּמ 

ַּקַּ:____________________ח ַּש ַּמ ַּםַּה ַּקֹומ ַּ

ַּקַּ:__________________ח ַּש ַּמ ַּתַּה ַּר ַּט ַּמ ַּ

ַּר:__________________דּוכ ַּתַּה ַּע ַּתַּהנ ַּר ַּצּו

ַּר:ַּ_______________________ע ַּשֹוידַּה ַּק ַּפ ַּת ַּ

ַּ

 

 

 

ַַּּ

ַּ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C
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ֵּר(קש ֵּה ֵּרֵּב  ֵּ:)העז ֵֵּּהש ֵּירו ֵּהֵּלפ  ֵּיל ֵּלֵּמ ֵּרֵּכ  ֵּחב  ֵּ

ֵּ

ַּרַּלֹות ַּמּוַַַַַּּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.ַַַַַַַּּּּּּּח ַּטּוש ַּ

ַּןחֹויצ ַּנ ַַַַַַּּּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.ַַַַַּּּּּיוַַּּבר ַּע ַּ

ַּיםר ַּע ַּש ַּרַּל ַּדּותַּכ ַּדר ַּהח ַַַַּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּ.רַַּּדּוכ ַּתַּה ַּע ַּהנ ַּ

ַּרש ַּי ַַַַַַּּּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.יַַַַַַּּּּּּא ַּש ַּר ַּ

ַּיוַַַּּּד ַּד ַּצ ַַַַַּּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.ְַַַַַּּּּּךמּוס ַּ

ַּרַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּדּוכ ַּתַּה ַּז ַּז ַּה ַַּּ.ַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּ.תַַַּּּדֹוקּותַּנ ַּיר ַּצב ַּ

ַּברֹוק ַַַַַּּּּּ.ַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּ.יםַַּּר ַּע ַּתַּש ַּע ַּבק ַּה ַּ

ַּ

ַּהכרעהַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאיסוףַּנקודות

ַּ

ַּ

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C:%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C

