
 *א"פשת ל"הנשל םירפס תמישר
 האופר ויב/תיעדמ/הנכות תסדנה/תונמא/הקיסומ/ינויע - ב"י

 ריחמ  םירפסה תמישר עוצקמ
 תילגנא
 
 
 
 
 

 ל"חי 5
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל

"New Practical Grammar for Proficiency” / Eric Cohen 
  Electronic Dictionary 

 

 
 
 
 
 

  םירפס לאנגו רואל האצוה ירש ,לאנג הגנו יבערש רשנ ןרוק -"טסקטה יליבשב"- תירבע

 .)רתוי הנשי הרודהמ תונקל ןיא (  2016 מ"עב   

 :רושיק ןלהל "דומיל ירפס רתוכ" רתאב תילטיגיד הביבס שוכרל שי-

 ."ןיילנוא סרוק ןושל" שוכרל דיפקהל שי .דומיל   רתוכ רתא  

 :תירבעב םילוע תורגבב םינחבנה םידימלתל *
 .יבתנע הנרוא -"םישדח םילועל דומיל רפס -'ב הלוע הלוע"

 

 תוחרזא
  

  .הנשה תליחתב שכרית תרבוח -

 ל"חי 3 הקיטמתמ
 ,'ב קלח + 'א קלח ,דומיל תודיחי 3 הקיטמתמ ,ירזוע יתאו ולש קחצי-
  802 -ו   801 
 .ךוניחה דרשמ לש השדחה םידומילה תינכת יפל ,)רופא ספ םע םודא(

 802  ןולאשל חפסנ  ל"חי 3 הקיטמתמ , ירזוע יתאו ולש קחצי-

 ל"חי 4
 ןולאש - 'ג קלח )דומיל תודיחי 4( הקיטמתמ ,ןרוג ינב -

035805. 

 ל"חי 5
 ןולאש – ,1 'ג קלח ,)דומיל תודיחי 5( הקיטמתמ ,ןרוג ינב -

035807. 
 ןולאש – ,2 'ג קלח ,)דומיל תודיחי 5( הקיטמתמ ,ןרוג ינב -

035807. 

 
 

 .תירפס תיבה םידומילה תינכת י"פע תוריצי תפוסא – היגולותנא - תורפס

 
 

 .וצבוש םהילאש הבחרהה תו/עוצקמל םייטנבלרה םירפסה תא  קר ושכרי םידימלתה םיבחרומ
 

 

 בשחמה יעדמ
 

   #C תפשב םינותנ ינבמ-

 בשחמה יעדמ דומילל תיתוכיאה הרדסה

.תונולחל טבמ תאצוה ,סינוגר העונ ר"דו ןמ תרמש ,השדחה ל"הת :תינשמ הרדס  

 

 

 



 תשר יתורש
 2ב"י ידימלתל(

 )הנכות תסדנה

  ןוסבקעי הבהז :רואל איצומ ,ןוסבקעי .ז ,יקצרז .א – NET תביבסב תשר יתוריש
 

 

 
 

 י"א ידומיל
 היגולואיכראו

 ."התישארמ םילשורי" תדיחיב תימינפ תרבוח - .1
 ."היגולואיכרא" תדיחיב תימינפ תרבוח - .2

 

   חעכ
 

  הימיכ
 

  .הנשה תליחתב רפסה תיב תוריכזמב ושכרי לוגרת תורבוח  -

 הקלחמה , ןהכ הטיא, םינותנ רפס רגתא – הימיכה  - א"י התיכמ רומשל  -

  ןמציו ןוכמ םיעדמה תארוהל

 

 .'י התיכמ תורבוחה רומשל שי -     האופר ויב
 

 

        הקיסיפ
 

 יבעוז םאסיע ר''ד רבחמ  תויטנגמו למשח אוה ץלמומה רפסה -

 .ץועייו םירפס - סומאר תאצוה  )ב' ךרכו 'א ךרכ(

     תוחוד לכ תא תללוכה תודבעמ תרבוח א"י התיכמ רומשל -

 .הדבעמה

 

 מ"למ /םייחה תדיחי – אתה ,הידיתע תידוהי ,סורג היח - היגולויב

 .םליע ןידי תאצוה ,םילשורי

 

 היצילפ / האושה תפוקתב בוקרק תליהק תודלות – הרובגל תובר םינפ - הירוטסיה
 )םשו די תאצוה( יארק

 .)רזש תאצוה( םייהסרולפ הנינוי / תירבה תוצרא תודלות -

 

 היגולוכיספ
 

  .תירפס תיב תרבוח -

  .תירפס תיב תרבוח - הלכלכ
 ל"מ 50 ויד תנצנצ תונמא

 וידב םושירל ןרופיצ
 )ךרו קד( וידל לוחכמ
 רלדטש םימ יעבצ
 םילדג 3 תוחפל םימ יעבצל םילוחכמ
 םינטק םיטרפל קד דחא  םיחוטש2 םילוגע 2 הבוט תוכיאב קילירקא יעבצל םילוחכמ
 H,HB,2B,4B,6B,8B תונורפע
 יעבט םחפ תליבח
 םחפ רזפמ , םחפ קחמ , ןורפיעל קחמ
 ךותיח ןיכס
 )לוסיפ רועישב היחנה תלבק רחאל שומישל( םח קבד חדקא

 קבד תולקמ 20
 תוכיס ןכדש
 ןכדשל תוכיס תליבח
 קיטרא תולקמ הליבח 1
  םידופיש הליבח 1
 םיעבצ 5 הנילטסלפ
 3A םיפד 20 רג 240 םושיר קולב
 A4,םיפד 80-כ ,השק תוציקס רפס
 70X50 לגילופ קית וא תודובע תאישנל יםוקסלט לילג

 

 :א"י התיכמ םירפסה תא רומשל תיברע

 תונקל ןתינ – דבלב שמושמ( ישומיש ירבע -יברע ןולימ ,ינורש םהרבא -

 .)ב"י ירגובמ

 
 



 .מ"עב רחס יח תאצוה /א"י התיכ תיברעב הדובע תרבוח -

 .מ"עב רחס יח תאצוה /ב"י התיכ תיברעב הדובע תרבוח -

  .ןלוה ינור ,1 םלוכל בצק - הקיסומ

 
 
 .ל"הנש ךלהמב תפסונ םירפס תשיכר ןכתית *
 
 
 

 ,הנהמו היירופ םידומיל תנש
 רפסה תיב תלהנה


