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 ט"עשת ל"הנשל – א"י התיכל דומילה ירפס תמישר

 
 :תוחרזא
 .הנשה תליחתב שכרת תימינפ תרבוח
 

  :הירוטסיה
 ."הכרעה יצולח" תינכות יפ לע תוימינפ תורבוח ושכרי םידימלתה םידומילה תנש תליחתב
 
  :תירבע ןושל
 .א"י התיכל םג שמשמ ,'י התיכב שכרנש רפסה
 .הנשה תליחתב זכורמב שכרית לוגרת תרבוח
 

  הקיטמתמ
 )ר"במ ללוכ( ל"י 3 המר
 .דומיל תודיחי 3 , 803 ןולאש , הקיטמתמ ,לט יקיר / יטדל'זד קירא /עבג לאוי .1
 .)2012 שדחה רגאמה יפ לע( רפסל חפסנ +.דומיל תודיחי 3 ,802 ןולאש הקיטמתמ , לט יקיר /עבג לאוי .2
  תינכת יפ לע ,803 ןולאש ל"חי 3 ידימלתל הקיטמתמב תוניחבל הנכה , ןהכ תידאו דלפנזור ןאירמ .3

 )דוי התיכב שכרנ( השדחה תונחבהה
 .)ב"י התכ דע שומיש םהב השעי( .הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*

  ל"י 4 המר
  'ב ךרכו 'א ךרכ  ,דומיל תודיחי 5 – ו  4  )'י התיכ( 806 – ו 804 םינולאש הקיטמתמ יטדל'זד קירא / עבג לאוי .1
 )'י התיכב שכרנ( .העונת תויעבו תוילנויצר תויצקנופ ללוכ
 .'ד ךרכו 'ג ךרכ ,דומיל תודיחי 4 )א"י התיכ( 804 ןולאש הקיטמתמ , יטדל'זד קירא / עבג לאוי .2
 .הנשה ךלהמב שכריי תנוכתמ ינחבמ רפס .3
 .)ב"י התכ דע שומיש םהב השעי( .הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*
 
  ל"י 5 המר
  'ב ךרכו 'א ךרכ  ,דומיל תודיחי 5 – ו  4  )'י התיכ( 806 – ו 804 םינולאש הקיטמתמ יטדל'זד קירא / עבג לאוי .1
 )דוי התיכב שכרנ( .העונת תויעבו תוילנויצר תויצקנופ ללוכ
  035806 ןולאש ,1 – 'ב קלח ,דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .2
  035806 ןולאש , 'ו 2 - 'ב קלח ,דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .3
 .הנשה ךלהמב שכריי תנוכתמ ינחבמ רפס .4
 .)ב"י התכ דע שומיש םהב השעי( .הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*
 

  :ץאומ הקיטמתמ
  .035807 ןולאש 1 – 'ג קלח , דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .1
 .035807 ןולאש 2 – 'ג קלח ,דומיל תודיחי 5 הקיטמתמ ,ןרוג ינב .2
 .הנשה ךלהמב שכריי תנוכתמ תוניחב רפס .3
 .)ב"י התכ דע שומיש םהב השעי( .הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*
 

  :תורפס
 םעל הירפס,דבוע םע תאצוה ,וינפל םייחה לכ ,לימא רא'זא.1
 .הנשה תליחתב תפתושמ השיכרב שכרי - םירופיסו םיריש טקל .2
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   :ך"נת
  .)םישוריפ אלל( .םילשורי ,ןרוק תאצוה ,אלמ ך"נת 1
  הנשה ךלהמב שכריי ףסונ רפס .2
 

 :תילגנא
 

YOD ALEF 5 POINTS: 
1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB)  
2. Exam Practice for Module E (ECB) 
3. The Wave :The Classroom is out of control by Morton Rhue ( Puffin, Penguin Books Ltd) 
4. New Practical Grammar For Proficiency (ECB). From last year. 
5. 

     .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה
 :ןולימ

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn וא  
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.    

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

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 
YOD ALEF 4 POINTS: 
1. It Makes Sense by Rita Carmel and Janet Goren Student's book + Practice Book (ECB) 
From last year. 
2. Exam Practice for Module C (ECB) 
3. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year. 
4. 

     .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה
:ןולימ                                                                

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn וא  
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.  

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

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 

YOD ALEF 3 POINTS: 
1. Contrasts Book + Workbook (ECB), by Rita Carmel, Janet Goren and Harriet Coddington. 
From last year 
2. Exam Practice for Module A (ECB) 
3. Mastering Modules A B C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstain (ECB) From last year 
4. New Develop Your Grammar Ellen Zelenko (ECB) From last year. 
5. Point To 3 Unit Log B/ UPP, by Tali Gonen and Haya Kleen 

  6                                                        .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה
 :ןולימ
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Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn וא  
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.  

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

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 

YOD ALEF MOETZET: 
1. High Points Student's Book and Practice Book - by Evelyn Ezra. (ECB). From last year. 
2. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year. 
3. Log into Literature 5 points/ UPP, by Orley Kathleen Marron From last year. 
4. Exam Practice for Module E (ECB)  
5. Exam Practice for Module G (ECB) 
6. Another reading book will be purchased next year. 

 7                                                        .תינולימ וא ןולימ ןיב רוחבל יאשר דימלת לכ ,ח"עשת םידומילה תנשמ לחה
 :ןולימ

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn וא  
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.  

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

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
 

 :א"יב םירבגומה תועוצקמל דומילה ירפס
 

  תונמא
 .הנשה תליחתב זכורמב שכריי  "םזינויסרפמיאה דע הירוטסיה -הרפהמ תונמאה תודלות"
 
  ל"י 5 היגולויב
 ,)השדחה םידומילה תינכות לש םיאשונה יפל(היגולויבב תורגב תוניחב ךותמ תולאש רחבמ ,לאוי ירוא ר"ד .1

2004 
 )םניחב ח"טממ דירוהל ןתינ( )2008-מ( .שדחה- היגולוקאב םיקרפ  ,רימא תור .2
 תרודהמ/תירבעה 'נואה ,םיעדמה תארוהל זכרמה, םייחה תדיחי - אתה  ,הידיתע תידוהי ,סורג היח .3
 )םניחב ח"טממ דירוהל ןתינ( .א"סשת
 
 ל"י 5 היפרגואיג
 )דוי התיכב שכרנ( .)ךליאו 1996 מ( .הנבי .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
 

 ל"י 5 -הנכות תסדנה
 :רבייס תצובק
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 
 דיורדנא תצובק
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
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 ינפוג ךוניח תמגמ
 .הנשה תליחתב זכורמב שכריי – "ץמאמה לש היגולויזיפה" ,רבנע ירמע ,סיינ רחש.1
 
 ל"י  5 הימיכ
 ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ונכותב הז .... הימיכ ,טרופפר הניד ,דרב תינור ,טסנרא ימענ ,ץיבצק הרובד .1
  .ןמציו ןוכמ
 .דוסי תאצוה ,הימיכ לש םעט ,ןמרבק היבצ ,ץיבוקשרה תירוא ר"ד .2
 .שדח -א"י הבשחמל רמוח - הימיכ,בילטוג הדידיו ןוזדיולומ תירוא  .3
 .דוסי תאצוה ,הימיכה בצקב היגרנא ,גרבלסייו תידא ,ימרכ םירמ .4
 

 .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכרי דומילה ירפס  הקיסומ
 

 ל"י 5 – בשחמה יעדמ
 "תונולחל טבמ" רואל האצוה ,'ב קלחו 'א  קלח C# תביבסב טנרטניא תביבסב תונכתל אובמ.1
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי ףסונ דומילה ירפס .2
 

 היגולוכיספ - היגולויצוס
 )דוי התיכב שכרנ( .סכר תאצוה ,"תוברת" : הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא תינור הונ ןסינ .1
 )דוי התיכב שכרנ( .סכר תאצוה ,"הצובק" : הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא תינור הונ ןסינ .2
 .סכר תאצוה ,"החפשמ" : הרבח ילגעמב היגולויצוס ,דעלא תינור הונ ןסינ .3
 .סכר תאצוה ,"תורביח" : הרבח ילגעמב היגולויצוס ,דעלא תינור הונ ןסינ .4
 .סכר תאצוה .תיללכ היגולוכיספ :ןושאר שגפמ .היגולוכיספה םע םישגפמ .מ ריאמיונו .צ לא-רב .5
 היגולויצוסב םירפסה תא קר ושכרי א"י התיכב המגמה תא םיליחתמש םידימלתה !בל ומיש
 .המישרב 1-4 םיפיעסב םיעיפומה
 
 ל"י 5 הקיסיפ
 )דוי התיכב שכרנ( ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןזור ידע - 'א ךרכ תינוטוינ הקינכמ .1
 .ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןזור ידע - 'ב ךרכ תינוטוינ הקינכמ .2
 )התיכה לכל 30% תינכתל םאתהב( הנשה ךשמהב ורסמי םיפסונ םירפס .3
  
  ל"י 5  תיברע 
 .)ןוחטיבה דרשמ תאצוה(  ירבע יברע ןולימ  ,ינורש .1
 )הנשה תליחתב זכורמב שכריי(,"תורגבל הנכהו הדובע תרבוח" לוגרת רפס .2
  .)תרבחמו רפס( דוי התיכמ דומילה ירמוח תא רומשל שי .3
 .)ב"י התכ ףוסל דע םירפסה תא רומשל שי(
 
 :תיתפרצ
 ) דוי התיכמ( Hachette, 2007Le Kiosque 2 ,:תרבוחו רפס .1
 TLG -Valerie Laskow – En francais 2 :רפס.2
 .הנשה ךלהמב שכרת תפסונ תרבוח.3
 Marc M. Cohen – ירבע/יתפרצ ןולימ .4
 
 
 :היטמולפיד
 .הנשה תליחתב זכורמב שכרית דומיל תרבוח
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  ןורטאית
 .ןקוש :תאצוה ,יאתבש ןרהא :םוגרת ,"ךלמה סופידא" ,סלקופוס .1
 .םע-רוא :תאצוה ,רתא הצרת :םוגרת ,"תיכוכזה רביב" ,סמאיליו יסנט .2

 
 :תרושקת
 .הנשה תליחתב זכורמב שכרית דומיל תרבוח
 

 :עונלוק תורפס
 הנשה תליחתב שכרת תוריצי תרבוח  .1
 םילעופה תירפס תאצוה ,ימרכ.ט :םוגרת  ,ץיק ליל םולח ,םאיליו ריפסקש .2
 
 

 
 

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


