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 ט"עשת ל"הנשל – דוי התיכל דומילה ירפס תמישר
 

 :הירוטסיה
 ."הכרעה יצולח" תינכות יפ לע תוימינפ תורבוח ושכרי םידימלתה םידומילה תנש תליחתב
 
 :תירבע ןושל
 רואל האצוה 'ירש' ; לאנג הגנ ,יבערש רשנ ןרוק "טסקטה יליבשב" .1
 .הנשה תליחתב זכורמב שכרית לוגרת תרבוח .2

 :הקיטמתמ
 ר"במ +  ל"י 3 תמר
 דומיל תודיחי 3 , 801 ןולאש הקיטמתמ , לט יקיר /עבג לאוי .1
 תינכת יפ לע ,803 ןולאש ל"חי 3 ידימלתל הקיטמתמב תוניחבל הנכה , ןהכ תידאו דלפנזור ןאירמ .2
 .השדחה תונחבהה
 
 ל"י 5 - 4 תמר
 ךרכ  ,דומיל תודיחי 5 – ו  4  )'י התיכ( 806 – ו 804 םינולאש הקיטמתמ יטדל'זד קירא / עבג לאוי .1
 .העונת תויעבו תוילנויצר תויצקנופ ללוכ  'ב ךרכו 'א
  דומיל תודיחי 5-4  תוצבקהב 'י התיכ ידימלתל הקיטמתמב םינחבמל הנכהו לוגרת , סדמיכרא .2
 481-581 םינולאש    
  
 ץאומ הקיטמתמ תתיכ
 .,דומיל תודיחי 5 – ו  4  )'י התיכ( 806 – ו 804 םינולאש הקיטמתמ ןרוג ינב .1
  035806 ןולאש ,1 – 'ב קלח ,דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .2
  035806 ןולאש ,  2 - 'ב קלח ,דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .3
 תורגב תוניחב רפס שרדיי .4
 
 : תיברע
 .דוי ידימלתל  לוגרת רפס  זכורמב שכרית הדובע תרבוח .1
 .הז רפס ושכרי אל ר"במ תתיכ ידימלת *
 

 :תיתפרצ
 )'ט התיכב שכרנ( Hachette, 2007Le Kiosque 2 ,:רפס .1
 )'ט התיכב שכרנ( HachetteLe Kiosque 2 , : תרבוח.2
 .הז רפס ושכרי אל ר"במ תתיכ ידימלת *
 

 :ח"לש
 .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב שכרית הדובע תרבוח
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 :ך"נת
  .)םישוריפ אלל( .םילשורי ,ןרוק תאצוה ,אלמ ך"נת
 

  :יתרובעת ךוניח
 .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב שכרית הדובע תרבוח
 

 :תילגנא
YOD 5 points  
1. Take a Stand - textbook only, by Debi Partouch and Allison Sarnow (ECB) 
2. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) 
3. Mastering Module E by Miriam Shtaierman (ECB) 
   .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה     .4

                                                                                                                    : ןולימ  
/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 

  וא
   / Zilberman, S.DictionaryEnglish -Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 :תינולימ
  ןמרב הדוהי – Texton Babylon 9222 וא  ןהכ ינול – XF-7 םגד - דרופסקוא
 וא

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 
YOD 4 points: 
1. Turning Points by Rena Shemesh, Book and Workbook (ECB) 
2. Grammar Issues 2 by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) 
3. Revised Mastering Module C by Lynn Saferstein (ECB) 
   .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה     .4

: ןולימ   
/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 

  וא
   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 :תינולימ
  ןמרב הדוהי – Texton Babylon 9222 וא  ןהכ ינול – XF-7 םגד - דרופסקוא
 וא

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
YOD 3 points: 
1. That’s Right by Maggie Ben Zion, Book and Workbook (ECB) 
2. Revised Mastering Modules A C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstein (ECB) 
   .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה     .3
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: ןולימ   
/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-EnglishOxford  

  וא
   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 :תינולימ
  ןמרב הדוהי – Texton Babylon 9222 וא  ןהכ ינול – XF-7 םגד - דרופסקוא
 וא

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
YOD MOETZET 
1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB)  
2. Mastering Module E by Miriam Shtaierman (ECB) 
3. Writing Grammar by Ophira Reppen (ECB) 
4.  Log into Literature 5 Points, by Orley Kathleen Marron (UPP) 
   .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה     .5

: ןולימ   
/ Kernerman, Lonnie Kahn Hebrew Student's Dictionary-English-Oxford English 

  וא
   / Zilberman, S.English Dictionary-Hebrew, Hebrew-New Comprehensive English 

 :תינולימ
  ןמרב הדוהי – Texton Babylon 9222 וא  ןהכ ינול – XF-7 םגד - דרופסקוא
 וא

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 

 דויב םירבגומה תועוצקמל דומילה ירפס
 

 :תונמא
 .הנשה תליחתב זכורמב עצבתת "ינרדומה םלועה עקר לע תונמאה תנבה" תונמא רפס תשיכר
 
 :ל"י 5 ידימלת - היגולויב
 .האבה הנשב זכורמב שכריי רפסה – סכר תאצוה ,סוקרמ ידע ונפוג לש היגולויבה
 

 :היגולויבל אובמ
  2011 ךליל תאצוה ,סיזטסואימוה שגדב םדאה ףוג , ןמרופ-רמייהנגוג רתסא
 .הז רפס ושכרי אל ר"במ תתיכ ידימלת *
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 :ל"י 5 היפרגואיג
 )2015-2014 השדח הרודהמ( ירוטסה ,ילכלכ ,ינידמ ,יסיפ – שדח יאטיסרבינוא סלטא ,רוורב .1
 .םילשורי תירבעה הטיסרבינואה .ימואלה סלטאה - שדחה לארשי סלטא .2
 .הנשה ךשמב ףסונ רפס לש השיכר ןכתת .3
 

 :הנכת תסדנה
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 
   :הימיכ
 .2009 ,סכר תאצוה ,הימיכה תביבסב ,יבקעי הרובד ר"ד
 

 :ינפוג ךוניח תמגמ
 .הנשה תליחתב שכרת תרבוח
 

 :בשחמה יעדמ
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 

   :הקיסומ
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 

  :היגולוכיספ-היגולויצוס
  .סכר תאצוה ,"הצובק " – הרבח ילגעמב היגולויצוס ,ןר תירוא ,דעלא תינור ,הונ ןסינ .1
 .סכר תאצוה ,"תוברת" : הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא תינור הונ ןסינ .2

 
   :הקיסיפ
 .ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןזור ידע -'א ךרכ תינוטוינ הקינכמ .1
 )התיכה לכל 30% תינכתל םאתהב( הנשה ךשמהב ורסמי םיפסונ םירפס .2
 

  :ןורטאית
 .הנשה ךלהמב שכרי הזחמ
 

 
 
 

  הירופ םידומיל תנש תכרבב
 טילש הד סומע ש"ע ןוכיתה תווצ                                   


