
 
 ג"פשת ל"הנשל 'י התיכל דומיל ירפס תמישר

 .)תולעמ תרודהמ ןרוק ך"נתל תופידע( אלמ ך"נת :ך"נת

 .הנשה תליחתב הרומה ידי לע רסמי דומילה רפס :תיללכ הלכשה / לארשי תבשחמ

  :תורפס
 עצבתת – הנשה תליחתב ותתיכל עידוי הרומ לכ( ריפסקייש לש הזחמ / סופידא / הנוגיטנא יסאלק הזחמ

 )לזומ ריחמב תזכורמ השיכר

 )הנשה תליחתב ותתיכל עידוי הרומ לכ( ןמור

 :העבהו הנבה ,ןושל
  .רואל האצוה ירש / לאנג הגנו יבערש רשנ ןרוק - "טסקטה יליבשב"

 :הקיטמתמ
 .עבג לאוי / )םירפס ינש( ב+א םיכרכ 'י התיכל 806-ו 804 םינולאש הקיטמתמ – )ל"חי 5-4( תבחרומ הצובק

 יפל ןכדועמ( ולש קחצי / 801+802 ןולאש )דחא רפס( ב+א קלח ל"חי 3 הקיטמתמ – תמצמוצמ הצובק

 .)שדחה רגאמה

  תיברע
 .המגמה ירומ י"ע תינבנה תימינפ לוגרת תרבוח ושכרי םידימלתה .1

 .ל"הנש תליחתב ןתנית העדוה – ריבחתו קודקד רפס .2

 .רענש .פ ,ןולייא .ד / השדחה תיברעה ןושלל ירבע -יברע ןולימ .4

  .ןוחטיבה דרשמ ,ינורש םהרבא / ישומיש ירבע -יברע ןולימ .5

  .)דבלב םיחישק םירפס( הנשה תליחתב זכורמב םינולימ שוכרל היהי ןתינ    

  הימיכ
 ב"י דע רומשל ץלמומ .סכר תאצוה / יבקעי הרובד  - "הימיכה תביבסב"
 /https:/classoos.com/il/book/239 :תילטיגיד הרודהמ תצלמומ

 :ע"דמח הקיזיפ
 שוכרל ןתינ .עדמל ןמציו ןוכמ/ןזור ידע/ךליאו 2011 הרודהמ 'א ךרכ תינוטוינ הקינכמ :םניח ילטיגיד רפס .1

  .רפסה לש תספדומ הרודהמ

 .2021 תרודהמ הנשה ךשמהב שכרי .עדמל ןמציו ןוכמ / ןזור ידע / ל"י 5 הקיסיפ תורגב ינחבמ טקל .2

 .םיפסונ םירפס תשיכר לע העדוה רסמית ג"פשת ךלהמב

 :הירוטסיה
 ריבד הרומז תרנכ תאצוה ,יקסרבוק לבוי / "1920 דע םימעבו לארשיב תוימואלה" .1

 ח"טמ תאצוה / האושלו המחלמל םולשמ ןמזב תועסמ .2

  :)ל"חי 5 לולסמ ה/ביחרמש ימל( תיתפרצ

En Français 1 / Valerie Laskow םימדקתמל – םותכ רפס 

  .הנשה תליחתב ושכרי םירפסה םיליחתמל

 אבה דומעב תילגנאב דומילה ירפס טוריפ
 



 
 

  'י תילגנא
 .האבה הנשב םצוביש יבגל העדוה הנשה ףוסב ולביק 'ט תותיכ ידימלת לכ
  ינורטקלא וא חישק ןולימ שוכרל שי

5 POINT ENGLISH  
1. New High Five – Miriam Epstein @ Roberta Revesz  E.C.B.   

2. New High Five Practice Book – Miriam Epstein @ Roberta Revesz  E.C.B.  

3   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers . דרופסקוא ןולימ 

תנכדועמו השדח הרודהמ      ,ירבע - ילגנא - ילגנא  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d 

'בי התיכ ףוס דע שומישל              

' בי התיכ ףוס דע שומישל –  ילגנא –  ירבע / ירבע ןמרבליז  ילגנא וא   ןולימ  

4. "Literature for 5 points" – option 1 – E.C.B )ב"י ףוס דע(  

5. New Practical Grammar for Proficiency – E.C.B )ב"י ףוס דע(  

6. Gateway to Module E – E.C.B )א"י ףוס דע(  

 
 :תומגמל דומילה ירפס טוריפ
 :ןורטאת
  הידמוק
  .ימרכ .ט :םוגרת .ריפסקייש םאיליו / '"ץיק ליל םולח" .1

  .םילעופה תיירפס :תאצוה     

  .)דחואמה ץוביקה :תאצוה .זוע םהרבא :םוגרת .ץיק ליל םולח :םג רשפא(    

 .םע רוא תאצוה .םוחנ ןב הדע :םוגרת .וקסנוי ן'זא / "תחרקה תרמזה" .2

 ילארשי / יטסילאיר ןורטאית
 .םע רוא תאצוה .רניק דג :םוגרת .ןסביא קירנה / "תובוב תיב" .1

 )!ןמורה אלו הזחמה( םע רוא :תאצוה .רימש השמ / "תודשב ךלה אוה" .2

  יומיב ןורטאית
 .םע רוא :תאצוה .א"יזמ הנדע / "תירוחאה רצחב םיקחשמ" .3

 
 :יוושכעו תיסאלק הקיסומ
 ח"טמ / םירשעה האמה דע םייניבה ימימ : הקיזומה תודלות

 
 :זא'ג הקיסומ
 .ןלוה ינור / "םלוכל בצק" .1

 .ןמלמיק םקימעו טואקנב ילא / "הלקה הקיסומה לשו זא'גה לש הינומרהב תודוסי" .2



 
 )א"ת ןילטייצ 'חר( רטכש )א"ת רטנס ףוגניזיד( רמז ילכ ,)ג"ר לומיד( םורמ :ב שוכרל ןתינ םירפסה תא

  .ךאב לש םילארוקה רפס .3

 
  :תיטסלפ תונמא ידימלתל - תונמאה תודלות
 םהבו "רתכ" תאצוהב םיכרכ 4 - לוסיפהו רויצה תונמאל הידפולקיצנא שוכרל ץלמומ :הרשעהו הבחרהל

 .עוצקמב תודמלנה תופוקתה יפ לע עבצ תונומתו םירבסה

 תונומת ללוכ "תיטסלפה תונמאה תנבהב םיטביה" -תודג היח לש שדח רפס – הבוח אלו הרשעהל **

 .םירבסהו תוריציה
 
 
 

 


