
ישראלשל השטרות החדשים   
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 מתחילה לפני כמה אלפי שנים כאשר החל השימוש   ההיסטוריה של הכסף

 .  מסחר לשם" כסףסחורות "ב

 שנה   2500-השימוש במטבעות מתכת שעליו מוטבע סמל החל לפני כ

 .לפני הספירה 7-או ה 6-הבמאה 

 ,  לערך ס"לפנה 600 בשנת הטבעת מטבעות החלה בממלכת לידיה

 .  ס לערך"לפנה 550 אסיה הקטנה והגיעה ליוון בשנת בעריהתפשטה 

 (  של זהב וכסף סגסוגת) מאלקטרוםראשית המטבעות נטבעו 

 .  יותר מכסף טהורומאוחר 

 ,  מלידיההמטבע הראשון 
 CARLOMORINO: י"יוצר ע

 ההיסטוריה של המטבעות
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 אוצר ישראל
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 חבצלת
ס"לפנה 4 -מהמאה ה  

 כלי מיתר
ס"לפנה 7-מהמאה ה  

 המנורה
ס"לפנה 37-40  

 דקל מניב תמרים
ס"לפנה 69  

 עמוד מהתקופה הישראלית
ס"לפנה 10עד  7מאה   

 קרנות השפע
ס"לפנה 104-127  

 סדרת המעות
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 של השקל החדש' שטרות מסדרה ג
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 שאול טשרניחובסקי

 נתן אלתרמן

 רחל המשוררת

 לאה גולדברג
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 ספרים מאת המשוררים
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 ספרים מאת המשוררים
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 סימני הביטחון 

 לחץ לצפייה בסרטון סימני הביטחון

file:///s:/youtu.be/1JkowU6IT2k
https://www.youtube.com/watch?v=1JkowU6IT2k&feature=youtu.be
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 באור

 הערך המנוקב

 הדיוקן השקוף
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 בזכוכית מגדלת
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 באור אולטרה סגול

 סימנים
 סגולים-אולטרה 
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 במגע

 הדיו הבולטת
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 בהטייה

 הספר המוזהב

 הפס הזוהר

 חוט חלון
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 בעיניים עצומות  
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 ?רואים עם ליקוי ראייהאיך 

 חדות ראייה לקויה

 ראייה צינורית

 ראייה עם סכרת

אזרחים בעלי תעודת  24,000בישראל חיים •
 עיוור

 
 מלאמתוכם בעלי עיוורון  10%•
 
 
איש בישראל בעלי לקויות ראייה   75,000•

  ללא תעודת עיוור 
 

 .סובלים מעיוורון צבעיםמהגברים  8% -כ•
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 לבעלי לקויות ראייה סימנים 

ספרות גדולות וכהות ומודפסות בדיו  •
 בולטת על רקע בהיר

 .ספרות בהירות מודפסות על רקע כהה•

 ספרות הערך הנקוב
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 לבעלי לקויות ראייה סימנים 

 אחדלכל שטר צבע דומיננטי •

 הבחנה בין צבעים חמים לקרים

 צבעים חמים

 צבעים קרים
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 הבחנה בין צבעים חמים לקרים 

 בצבעם ובגודלם  נושאים את אותה הספרה ולכן מובחנים  200 -וה 20 -שטרות ה

 צבע קר צבע חם

 מ  "מ 150 מ"מ 129
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 ?איך נראים השטרות שלנו עם לקויות ראייה

 חדות ראייה לקויה ראייה תקינה עיוורון לירוק עיוורון לאדום  



 ?  ניתן לבעלי עיוורון מלאפתרון איזה 
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             על כל שטר מודפסים   -הקווים שבשוליים •

 .קווים שמספרם עולה עם ערך השטרצמדי 

 

מ    "מ 7הפרשים של  -שטר אורך שונה לכל •
 .  שטר לשטרבין 

 



 ? איך מזהים מטבעות בעזרת מישוש
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 בעלי קוטר שונהאך הם חלקים לשלושת המטבעות שוליים 

 צלעות  12שוליים עם 
  4שוליים מחורצים לסירוגין 

 שוליים מחורצים       חלקים   4 -קטעים מחורצים ו

 גרם 7 גרם 5.7 גרם 8.2

 גרם 6.5 גרם 4 גרם 4



 הנגשת אתר האינטרנט                                      
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 בדף זה ניתן להאזין לתכנים הכתובים   הניתן להגדלה לפי צורך    pdfקובץ 


