
 לקראת קדם מתכונת תש"פ תרגול שם המספר

 . 8, קראו אותו וכתבו את שם המספר בצורה תקינה. נקדו רק את הספרה  לפניכם קטע

 )בסוף הקובץ מצוי התשובון.(

-במאי, יצוין בעולם "יום חופש עיתונות", שנקבע על ידי האו"ם ב__________  3ביום רביעי, 

ונות החופשית בחברה דמוקרטית. שמותיהם של להדגשת תפקיד העית__________  1993

בעת מילוי תפקידם ברחבי  __________ 2005-עיתונאים, שנהרגו או נרצחו ב __________ 59

הזיכרון במקום חרוטים העולם, יצוינו בטקס שייערך בפארק החירות ליד וושינגטון. על לוחות 

__________  4ם, בהם כתבים, צלמים ועורכיכתבות ו __________  1668שמות של 

 2006. מתחילת __________1812ישראלים, שמצאו את מותם תוך כדי עבודתם מאז ה

ֶאָחד / ַאַחד ______ העיתונאים  עיתונאים. __________ 12נהרגו או נרצחו עוד __________ 

, שהוכה באכזריות בידי שוטרי תנועה __________41העיתונאי הסיני הו שיאנגו, בן הוא 

עיתונאים מצאו ה__________  8עקבות פרסום כתבות על התנהגות לא נאותה של המשטרה. ב

 הגיע מספר אנשי ,את מותם בעיראק מאז ראשית השנה. על פי נתוני הארגון הבינלאומי

. בין __________68-ל__________  2003-התקשורת שנהרגו שם מאז המתקפה האמריקאית ב

__________  9ממדינות ערב, __________  3ונאים עיראקים, עית __________ 49ההרוגים: 

 ממדינות אחרות. __________  5-אמריקאים ו__________  2אירופאים, 

עורכים, כתבים  122__________ מדינות ברחבי העולם מוחזקים לפחות  24__________  -ב

 18-בקובה ו_______ ___ 23בסין, __________  23וצלמים בבתי כלא בשל עבודתם, מתוכם 

 באתיופיה.  __________ 

 



 



 תשובון

אלף  1993-במאי, יצוין בעולם "יום חופש עיתונות", שנקבע על ידי האו"ם ב שלושה 3ביום רביעי, 

 פשית בחברה דמוקרטית. שמותיהם שללהדגשת תפקיד העיתונות החו תשע מאות תשעים ושלוש

בעת מילוי תפקידם ברחבי  אלפיים וחמש2005-עיתונאים, שנהרגו או נרצחו ב  חמישים ותשעה

העולם, יצוינו בטקס שייערך בפארק החירות ליד וושינגטון. על לוחות הזיכרון במקום חרוטים 

 ארבעת 4כתבים, צלמים ועורכים, בהם ו כתבות שמוָנהאלף שש מאות שישים ושמות של 

. מתחילת שתיים עשרהה מאות ּואלף שמונֶ די עבודתם מאז ישראלים, שמצאו את מותם תוך כה

______ העיתונאים ַאַחד /  ֶאָחדעיתונאים.   שנים עשרנהרגו או נרצחו עוד _ אלפיים ושש 2006

, שהוכה באכזריות בידי שוטרי תנועה ארבעים ואחת41העיתונאי הסיני הו שיאנגו, בן הוא 

עיתונאים מצאו את ה שמונת 8של המשטרה.  בעקבות פרסום כתבות על התנהגות לא נאותה

התקשורת  הגיע מספר אנשי ,מותם בעיראק מאז ראשית השנה. על פי נתוני הארגון הבינלאומי

. בין ההרוגים: שישים ושמוָנה68-ל אלפיים ושלוש-שנהרגו שם מאז המתקפה האמריקאית ב

 שניאירופאים,  תשעהממדינות ערב,  שלושה 3עיתונאים עיראקים,  ארבעים ותשעה49

 ממדינות אחרות.  חמישה_5-אמריקאים ו

עורכים,  122 מאה עשרים ושנייםמדינות ברחבי העולם מוחזקים לפחות  24עשרים וארבע  -ב

 עשרים ושלושה 23בסין,  עשרים ושלושה_ 23כתבים וצלמים בבתי כלא בשל עבודתם, מתוכם 

 באתיופיה.  שמוָנה עשר 18-בקובה ו

  תרשים מספר אחת:

 פי שלושה 

 מאה תשעים ושישה מחנות 

 מספר אחת 

 חמישים ושניים אלף תשע מאות שישים ושבעה 

 תרשים מספר שתיים: 

 אחד עשר אחוזים מכלל חניכי תנועות הנוער בישראל הם תלמידי כיתה ז'. 

 חמישה אחוזים מכלל חניכי תנועות הנוער בישראל הם תלמידה כיתה י"ב. 


