
 

 ג"פשת ל"הנשל א"י התיכל דומיל ירפס תמישר
  .)תולעמ תרודהמ ןרוק ך"נתל תופידע( אלמ ך"נת :ך"נת

 :ןושלו העבה ,הנבה
 התיכב דמלנש רפסה ותוא( רואל האצוה ירש / לאנג הגנו יבערש רשנ ןרוק - "טסקטה יליבשב"

  .)'י

 :הקיטמתמ
 הקיטמתמ( 'י התיכב דמלנש רפסה תא רומשל אנ עבג לאוי / 803 ןולאש הקיטמתמ – ל"חי 3
  .)ירזועו ולש )2011 רגאמ ןכדועמ( 802 ןולאש ב קלח ,801 ןולאש א קלח – תודיחי 3

 עבג לאוי / )םירפס ינש( ד+ג םיכרכ 804 ןולאש הקיטמתמ – ל"חי 4

 דלפנזור .מ , ןהכ .א / 35481 ןולאש ל"חי 4 ידימלתל הקיטמתמב תורגבה תוניחבל הנכה

 עבג לאוי / )םירפס ינש( ד+ג םיכרכ 806 ןולאש הקיטמתמ – ל"חי 5

 דלפנזור .מ , ןהכ .א / 35581 ןולאש ל"חי 5 ידימלתל הקיטמתמב תורגבה תוניחבל הנכה

 

 :הירוטסיה
 .ח"טמ .ןאיביבט .ק ,ח"טמ תאצוה – "האושלו המחלמל םולשמ" ןמזב תועסמ .1

 .ח"טמ .ןאיביבט .ק ,ח"טמ תאצוה – "ת"הזמב הנידמ םינוב" תוימואלה .2

 :לולסמ הירוטסיה
 םייהסנרולפ הנינוי – ב"הרא תודלות .1

 יש ןורהא – ואמ ישרוי דע םויפואה תמחלממ .2
         

 :)'אי תותיכ( תילגנא
  ינורטקלא וא חישק ןולימ שוכרל שי

5 POINT ENGLISH  
1   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    

2. "Literature for 5 points" – option 1 – E.C.B  הרבעש הנשמ ךשמה  

3. All My Sons – Arthur Miller – 2010 E.C.B חישקה רפסה תא שוכרל שי.  

4. New Practical Grammar for Proficiency – E.C.B 

5. Gateway to Module E – E.C.B 

6. Points to E – U.P.P 

7. Perfecting the New Module E – U.P.P 

 
 



 

 
 
 

  :תיברע
 .דומילה רפס יבגל העדוה ןתנית ל"הנש תליחתב .1

 .רענש .פ ,ןולייא .ד / השדחה תיברעה ןושלל ירבע-יברע ןולימ .2

  .ןוחטיבה דרשמ ,ינורש םהרבא / ישומיש ירבע-יברע ןולימ .3

 .המגמה ירומ י"ע תינבנה תימינפ לוגרת תרבוח ושכרי םידימלתה .4

 
 :היגולויב
 ס"היב ימולשת לש הייבגב ללכיו הנשה תליחתב עבקיי ריחמה – ח"טמ לש תבשקותמ הביבס

 :ע"דמחב עוצקמה ידומילל ולבקתהש םידימלתל הימיכ
 ב"י דע רומשל סכר :תאצוה / יבקעי הרובד ר"ד  / א"י התיכל הימיכ ,הימיכ וישכעו..." .1

 /https:/classoos.com/il-he/book/8341 :תילטיגיד הרודהמ תצלמומ

 :ע"דמחב עוצקמה ידומילל ולבקתהש םידימלתל הקיזיפ
 ןמציו ןוכמ / ןזור ידע / )'י התיכב שכרנ אל םא( 'א ךרכ תינוטוינ הקינכמ :םניח ילטיגיד רפס .1

 .עדמל

 .עדמל ןמציו ןוכמ /ןזור ידע / 'ב ךרכ תינוטוינ הקינכמ :םניח ילטיגיד רפס .2

  .עדמל ןמציו ןוכמ /ןזור ידע/ 2120 הרודהמ דומיל תודיחי 5 ,הקיזיפ תורגב ינחבמ טקל .3

 .םיפסונ םירפס תשיכר לע העדוה רסמית ג"פשת ךלהמב

 .התיכב דמלמה הרומה י"ע הנשה תישארב רסמית תוריציה תמישר :רבגומ לולסמ תורפס

 :לארשי תבשחמ
 .תולעמ תאצוה - "ישפנ הבהאש תא" .1

 .ןמטרה ןוכמ תאצוה - ם"במרל םיקרפ הנומש .2

 :היגולוכיספ+ היגולויצוס :הרבחה יעדמ
 )ץובישל םאתהב םירפסה תשיכר םע תוכחל שי( ךשמהב רסמיי תוצובקה ץוביש
 .הנשה תליחתב ורסמי דומילה ירפס

  .הנשה תליחתב ומסרפתי דומילה ירפס :היפוסוליפ

 :)ל"חי 5( תיתפרצ
1. En francais 2 / Vale'rie Laskow  רואל האצוה TLG 

2. Textes litteraires / Vale'rie Laskow  רואל האצוה TLG 

 

 
 

  .הנשה תליחתב זכורמב ושכריי



 

  :ןורטאת
  הידגרט
 ןקוש :תאצוה .יאתבש ןורהא :םוגרת .סלקופוס / "ךלמה סופידא" .1

 םילעופה תירפס :תאצוה .יקסנולש םהרבא :םוגרת .ריפסקייש / "טלמה" .2

  )ריבד :תאצוה .ימרכ .ט :םוגרת ,'טלמה' :םג רשפא(    

 

  20 ה האמה ןורטאית
 .דבוע םע תאצוה קנבדנז ןועמש :םוגרת .טכרב דלוטרב / "תוזחמ השולש" .1

 ןמיס ירפס / דחואמה ץוביקה :תאצוה .הנטקה הירפסה .ןיול ךונח / "יביל תא יטיטרה" .2

 קתוע איבהלו ,ותוא סיפדהל שי ,לבא .ןיול ךונח לש רתאב אצמנ הזחמה .בל ומיש .האירק

  .רועישל ספדומ

https://www.hanochlevin.com/texts/1465 
 .הזחמה תא תונקל םג ןבומכ רשפא

 

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

 הזרוטק ירא / םירשעה האמב קור – עודי וניא םלועל רחמה

 .תזכורמ הינקב שכריי ךאב לש םילארוקה רפס

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

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

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

 .ךאב לש םילארוקה רפס .3

 

  :תיטסלפ תונמא ידימלתל - תונמאה תודלות
 "19-ה האמה תונמא" :אשונב תרבוח שכרית הנשה תליחתב .1

 :שוכרל ץלמומ הרשעהלו הבחרהל .2

 טטשכוה רדה הולש  / םזינויסרפמיאל דעו הקיסאלק ואינהמ תינרדומ תונמאל אובמ    

 

 

 


