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

 .הנשה תליחתב רסמת הדימלה ירמוח לע העדוה תוחרזא

    ל"חי 2 תורפס
 .התיכב דמלמה הרומה י"ע הנשה תישארב עבקת תרחבנה הריציה - ןמור .1

 .התיכב דמלמה הרומה י"ע הנשה תישארב עבקת תרחבנה הריציה - ינרדומ הזחמ .2

 ןיא ,ה/דימלתה תושרב ןיא םא[ סקוב ןויל תאצוה / "הנוילעה הביטחל תורפס" רפסה תא רומשל אנ .3

 .]שוכרל ךרוצ

  .התיכב דמלמה הרומה תריחב י"פע / ןונגע .4

  הקיטמתמ
 .)1 ךרכ( 805 ןולאש / עבג לאוי – ל"חי 4

 דלפנזור .מ , ןהכ .א / 35482  ןולאש ל"חי 4 ידימלתל הקיטמתמב תורגבה תוניחבל הנכה

 .)םיכרכ 2( 807 ןולאש / עבג לאוי – ל"חי 5

 דלפנזור .מ , ןהכ .א / 35582 ןולאש ל"חי 5 ידימלתל הקיטמתמב תורגבה תוניחבל הנכה

 

 בי 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. “High Points”, Eric Cohen books  הרבעש הנשמ ךשמה  

3. “High Points practice book”, E.C.B הרבעש הנשמ ךשמה  

4. Literature for 5 points- option 1 – E.C.B הרבעש הנשמ ךשמה  

5. Exam Practice for Module G – E.C.B 

6. Mastering Module G – E.C.B 

7. New Practical Grammar for Proficiency – ECB 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
4 POINT ENGLISH  
1. ”Making sense" E.C.B הרבעש הנשמ ךשמה   
2. ”Making sense" – Practice Book , E.C.B  הרבעש הנשמ ךשמה   
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.  Exam Practice for Module E – E.C.B. 

5. Mastering Module E – ECB 

6. Literature for 4 points – option 1 – Eric Cohen Books  
7. Grammar Issues – 1 UPP הרבעש הנשמ ךשמה  

 ל"חי 5 - תיברע
  .א"י התכב ודמלנש םירפסה לכ .1

   .זכורמב שכריי .ס"שתה ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךוניחה דרשמ/ ןשרפה ןיעב ןארוק יקוספ .2

  .המגמה ירומ י"ע תינבנה תימינפ לוגרת תרבוח םידימלתה ושכרי תורגבה תארקל .3

 .קודקדב דומילה רפס יבגל העדוה ןתנית ל"הנש תליחתב .4

 לארשי תבשחמ
 .תולעמ תאצוה / "השדחה תעב הנומאה רבשמ"

 הנשמ רפסה תא ריאשהל .תולעמ תאצוה / "לארשי תבשחמב תויגוזו הבהא – ישפנ הבהאש תא"
 הרבעש
 היגולויב
 .ס"היב ימולשת לש הייבגב ללכיו הנשה תליחתב עבקיי ריחמה – ח"טמ לש תבשקותמ הביבס

 ע"דמח הימיכ
 .עדמל ןמצייו ןוכמ / גרבלסייו תידאו ימרכ םירמ 'רד / "הימיכה בצקב היגרנא" :םניח ילטיגיד רפס .1
 )ורבע םינשמ רפסה( סכר :תאצוה / יבקעי הרובד ר"ד  / א"י התיכל הימיכ ,הימיכ וישכעו .2

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

 )ורבע םינשמ רפסה( .סכר תאצוה / יבקעי הרובד  - "הימיכה תביבסב" .3
 /https:/classoos.com/il/book/239 :תילטיגיד הרודהמ תצלמומ

 ע"דמח הקיזיפ
 .הנש תליחתב רסמי .1

 ןמציו ןוכמ /ןזור ידע )'אי וא 'י התיכב שכרנ אל םא( 2019 הרודהמ ל"חי 5 הקיזיפ תורגב ינחבמ טקל .2

 אבה דומעב ךשמה           .עדמל



 
     היפוסוליפ
 .'אי התיכמ דומילה ירפס תא רומשל שי

 ל"חי 5 - תיתפרצ
 .הרבעש הנשמ םירפסה תא רומשל אנ  .1

2. Le bac 1 / Vale'rie Laskow   רואל האצוה TLG )םודא רפס( 

3. En Francais 3  

 

 :הרבחה יעדמ
  היגולויצוס
 ךשמהב םסרופי
 

  היגולוכיספ
 ךשמהב םסרופי
 

  ןורטאת
  .הנשה תליחתב רסמית העדוה

 
 יוושכעו 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

 ןתינ םירפסה תא .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

 .תזכורמ הינקב שכריי ךאב לש םילארוקה רפס .3

 
 השיכר תבוח ןיא  .תיטסלפ תונמא ידימלתל - תונמאה תודלות

 .תוברתהו ךוניחה דרשמו לארשי טרוא תאצוהב ,סדה תירונ / 20-ה האמב תונמאב םינויע .1

    .הנשה ךלהמב שכרית תילארשי תונמא תרבוח .2
 


