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

 :תוחרזא
  .הנשה תליחתב שכרית תרבוח .1
 .הנשה תליחתב םייקתת א"י התיכב ודמלנש דומילה יאשונ לכ לע הניחב .2

 :הקיטמתמ
 ) ר"במ ללוכ( ל"י 3 המר
 .דומיל תודיחי 3 , 802 ןולאש  הקיטמתמ , לט יקיר / עבג לאוי .1
 .ךוניחה דרשמ , 802 הדיחי – הקיטמתמב תולאש רגאמ .2
 .ב"י התכ דע שומיש םהב השעי - הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*

   ל"י 4 המר
 .דומיל תודיחי 4 )'בי התיכ( 805 ןולאש ,הקיטמתמ , יטדל'זד קירא / עבג לאוי .1
 )א"י התיכב שכרנ( 035804 ןולאש  2 - 'ב קלחו 1 - 'ב קלח ,דומיל תודיחי 4 הקיטמתמ ,ןרוג ינב  2
 .הנשה ךלהמב שכריי תנוכתמ תוניחב רפס .3
 .ב"י התכ דע שומיש םהב השעי - הקיטמתמב םירפסה תא רוכמל ןיא*

  ל"י 5 המר
  . 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
 .רומשל - א"י התיכב שכרנ .םירופיסו םיריש טקל .1
 2007 ,םירפס תועידי תאצוה ,ולגזוב ןועמש םוגרתב ,סלקופוס תאמ הנוגיטנא .2

 
 :תילגנא

YOD BEIT 3 POINTS: 
1. Mastering Modules A B C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstain (ECB). From last 

year. 
2. Exam Practice for Module C (ECB)  

                                   .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.    

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

Babylon plus Texton– ירנשקיווק וא ןמרב הדוהי TS - WIZCOMTECH 
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YOD BEIT 4 POINTS: 
1. It Makes Sense (ECB) Student's Book + Practice Book  From last year. 
2. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year. 
3. Exam Practice for Module E (ECB) 
4. Literature Program 4 points Option 2 (UPP) 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 BEIT 5 POINTS: 
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. Writing Grammar by Ophira Reppen (ECB) 
4.  Literature Program 5 points Option 2 (UPP) From last year. 
5. Exam Practice for Module G (ECB) 

  .6                                          .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 
 

 :ב"יב םירבגומה תועוצקמל דומילה ירפס
 

 תונמא
 )א"י התיכב שכרנ(."םזינויסרפמיאה דע הירוטסיה -הרפהמ תונמאה תודלות" .1
 
  ל"י 5 היגולויב
  .א"י התיכבו דוי התיכב ושכרנש םירפסה לע רומשל שי

 .הנשה תליחתב ושכרי םיפסונ םירפס
 
 ל"י 5 היפרגואיג
 )א"י התיכב שכרנ( .)ךליאו 1996 מ( .הנבי .ילכלכ ,ינידמ ,יסיפ –שדח יאטיסרבינוא סלטא  ,רוורב .1
 )א"י התיכב שכרנ( .םילשורי תירבעה הטיסרבינואה .ימואלה סלטאה - שדחה לארשי סלטא .2
 .הנשה ךשמב ףסונ רפס לש השיכר ןכתת .3
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  ג"נח תמגמ
 )א"י התיכב שכרנ(  ץמאמה לש היגולויזיפה ,רבנע ירמע ,סיינ רחש .1
 .הנשה ךלהמב שכרת תרבוח .2
 
 ל"י  5 הימיכ
 : א"ימ םירפסה תא רומשל הימיכב
 .דוסי תאצוה ,הימיכה בצקב היגרנא, גרבלסייו תידא ,ימרכ םירמ .1
 .דוסי תאצוה ,הימיכ לש םעט, ןמרבק היבצ ,ץיבוקשרה תירוא ר"ד .2

 
   בשחמה יעדמ
  .הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 

 עונלוק-תורפס
 .הנשה תליחתב שכרת תוריצי תרבוח .1
 ןקוש תאצוה ,הימי ימדב ,י"ש ןונגע .2
 .םע – רוא תאצוה ,תיכוכזה רביב ,יסנט סמאיליו .3

   תיברע
  .א"י התיכמ םירפסה לכ ודמלי  .1
 .ב"י ידימלתל "תורגבל הנכהו הדובע תרבוח" זכורמב שכרית  .2
 .הבוח )ןוחטיבה דרשמ תאצוה(   ירבע יברע ןולימ  ,ינורש  .3
 
 :תיתפרצ
 
 א''י התיכמ רפסה לע רומשל.1
2. -Valerie Laskow –Le bac c'est facile 3 ) השדח הרודהמ( 
 
 :היטמולפיד
 .הנשה תליחתב זכורמב שכרית דומיל תרבוח
 

   ל"י 5 הקיסיפ
 .ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןזור ידע , 'א ךרכ ,תינוטוינ הקינכמ .1
 . ןמציו ןוכמ ,םיעדמה תארוהל הקלחמה ,ןזור ידע , 'ב ךרכ ,תינוטוינ הקינכמ .2
   .סכר תאצוה ,ןמדירפ השמ ,'א ךרכ – תויטנגמו למשח .3
 .סכר תאצוה ,ןמדירפ השמ ,'ב ךרכ – תויטנגמו למשח .4
 .)התכה לכל 30% תינכותל םאתהב( הנשה תליחתב ורסמיי םיפסונ םירפס .5

  
  היגולוכיספ
 שכרנ( .סכר תאצוה ,תיללכ היגולוכיספ – ןושאר שגפמ /היגולוכיספה םע םישגפמ ,ריאמיונ םירמ ,לארב יפיצ .1
 )א"י התיכב
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   ןורטאית
 .דבוע םע תאצוה , )'זארוק אמא(  ,"תוזחמ השלש " , טכרב דלוטרב .1
 .םע רוא תאצוה ,תודשב ךלה אוה ,רימש השמ .2
 .םע רוא תאצוה ,רניק דג םוגרת ,תובובה תיב ,ןסביא קירנה .3
 

  ל"י 5 ך"נת
 .םילשורי ,ןרוק תאצוה ,אלמ ך"נת   .1
 .הרומה םע םואתב הנשה ךלהמב שכריי םירמאמ ץבוק   .2
 

 :תרושקת
  .השדחה םידומילה תינכותל םאתהב ,הנשה תליחתב תזכורמ הרוצב ושכריי דומילה ירפס
 
 
 
 

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

 
 


