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

 
   םירפסה תמישר עוצקמ

 תילגנא
 
 
 
 
 

 : ל"חי 5

   ALL MY SONS, STUDENT'S BOOK / ECB                                                                        
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל*

   
1. Take a Stand – Student's Book – ERIC COHEN BOOKS  
2. Take a Stand – Workbook – ERIC COHEN BOOKS  
3. "New Practical Grammar for Proficiency” / Eric Cohen                   

4. “Literature for 5 Points – Option  1” / Eric Cohen  

*Electronic Dictionary 

 :םיננוחמ 4אי
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל*

1. High five – Student's book - ERIC COHEN BOOKS  
2. ALL MY SONS, STUDENT'S BOOK / ECB 
3. “Literature for 5 Points – Option  1” / Eric Cohen  

*Electronic Dictionary 

 :תילגנא ירבוד
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל*

1. High five – ERIC COHEN BOOKS  
2. Mastering Modules E&G – ERIC COHEN BOOKS 
*Electronic Dictionary 

 

 

 

 תורפס
 

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

  .ןרוק תאצוה - שוריפ אלל אלמ ך"נת רפס -  ך"נת

 .)רזש ןמלז זכרמ תאצוה( ,ןמטוג לארשי ,האושו תוירטילטוט -  הירוטסיה
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל*  

 תאצוה( ,גרבדלוג רירפצ,ךברוא הנח ,הקמוד רזעילא /ךרדה תישאר - תוימואלה -
 .)רזש ןמלז זכרמ

 
  – דבלב 4 א"י ידימלת
 )רזש תאצוה( גרבדלוג רירפצ ,ךברוא הנח ,הקמוד רזעילא / ןוכיתה חרזמב הנידמ -
 :הרבעש הנשמ םכל שי ,תונקל אל*

  םינוב -תוימואלה .)רזש ןמלז זכרמ תאצוה( ,ןמטוג לארשי ,האושו תוירטילטוט -
 

 

 
 הקיטמתמ

 ל"חי 3
 .הרבעש הנשהמ םירפסה תא רומשל שי -
 ל"חי 4
 .הרבעש הנשהמ םירפסה תא רומשל שי -
 ל"חי 5
 .הרבעש הנשהמ םירפסה תא רומשל שי -

 
 
 
 
 
  
 



  

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

 

בשחמה יעדמ בחרומ א"י ידימלתל בשחמה יעדמ  
 ,ןמדק הלה ,)השדחה םידומילה תינכת םירפס ינש( 'ב קלח + 'א קלח - #C בשחמה יעדמ תודוסי-
 .המידק םיבשוח תאצוה

הנכות תסדנה  – 2 א"י ידימלתל  
 בשחמה יעדמ דומילל תיתוכיאה הרדסה C# תפשב םינותנ ינבמ-

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

 

 
 

 
 

 
 

 היגולויב
 

 תירפס תיב הדבעמ תרבוח -

 :ח"טמ לש תילטיגיד הביבס שוכרל שי -
  יתנש בר – היגולוקא

  יתנש בר –  תוליעפו הנבמ – אתה

 

 י"א ידומיל
 היגולואיכראו

  תוירפס תיב תורבוח -

  הימיכ
 

  .דוסי תאצוה / ןמרבק היבצ , ץיבוקשרה תירוא ר"ד    הימיכ לש םעט -

 ןוכמ םיעדמה תארוהל הקלחמה  ןהכ הטיא  ,םינותנ תרבוח רגתא - הימיכה -

   .עדמל ןמציו

 .דלוגכר תאצוה/ ןוזדיוולומ תירוא, בילטוג הדידי  –  המידק הבשחמב רמוח -
    )2.7.2020 ספדומ רפס(

   .תוירפס תיב לוגרת תורבוח -

 

 .'י התיכמ תורבוחה רומשל שי -     האופר ויב
  .תירפס תיב תרבוח -

 
 

  .תירפס תיב תרבוח - - הירוטסיה

        הקיסיפ
 

 מ"למ  תשדוחמ הרודהמ 'ב + 'א ךרכ תינוטוינ הקינכמ ,ןזור ידע -

 .םעל תוברת תאצוה ,תובוחר

 .תירפס תיב םייוסינ תרבוח -

 

 

 היגולויצוס
 

 תאצוה ,תוברת-הרבח ילגעמב היגולויצוס, יטידור 'ח ,דעלא 'ר ,ןר  'א ,הוונ 'נ -
 .סכר

 .סכר תאצוה , הצובק-הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא 'ר ,ןר  'א ,הוונ 'נ -
 תאצוה , החפשמה דסומ-הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא 'ר ,ןר  'א ,הוונ 'נ -

 .סכר
 .סכר תאצוה, תורבח-הרבח ילגעמב היגולויצוס, דעלא 'ר ,ןר  'א ,הוונ 'נ -

 
 
 
 
 

 



  ישומיש ירבע -יברע ןולימ ,ינורש םהרבא -  תיברע

 .)ב"י ירגובמ תונקל ןתינ – דבלב שמושמ(       

 .ןמרברא יקירו ןמגרפ ןולא : האצוה .א קלח תאינמוא -

 .תאינמוא לש 'ב רפסמ תושדח טולייפ תודיחי+)'י התיכ לש רפס ותוא(

 

 

 

 .ןלוה ינור ,1 םלוכל בצק - הקיסומ
 

 

 
 .ל"הנש ךלהמב תפסונ םירפס תשיכר ןכתית *
 

 
 ,הנהמו היירופ םידומיל תנש

 רפסה תיב תלהנה


