
 * ב"פשת ל"הנשל םירפס תמישר
 האופר ויב/תיעדמ/הנכות תסדנה/תונמא/הקיסומ/ינויע – 'י תותיכ

 

   םירפסה תמישר עוצקמ
  ל"חי 3 - הקיטמתמ

 ,'ב קלח + 'א קלח ,דומיל תודיחי 3 הקיטמתמ ,ירזוע יתאו ולש קחצי -

 .ךוניחה דרשמ לש השדחה םידומילה תינכת יפל ,)רופא ספ םע םודא( 802 -ו   801 
 .ל"חי 3 ל 803 ןולאש הקיטמתמ ,עבג לאוי -

 ל"חי 4 -
  ,'א קלח דומיל תודיחי 5 – ו 4 הקיטמתמ – ןרוג ינב  -

 .035806 +035804 םינולאש               

 .035804 ןולאש ,1 - ב קלח )ל"חי 4( הקיטמתמ – ןרוג ינב  -

 .035804 ןולאש ,2 – ב קלח )ל"חי 4 ( הקיטמתמ – ןרוג ינב -

 ל"חי 5 -
  ,'א קלח דומיל תודיחי 5 – ו 4 הקיטמתמ – ןרוג ינב -

 .035806 +035804 םינולאש               

 .035806 ןולאש ,1 - ב קלח )ל"חי 5( הקיטמתמ – ןרוג ינב -

 .035806 ןולאש ,2 – ב קלח )ל"חי 5 ( הקיטמתמ – ןרוג ינב -

 

 

 Turning Points – Student's Book – ERIC COHEN BOOKS .1 תילגנא
2. “Literature for 5 Points – Option 1” – ERIC COHEN BOOKS  

Electronic Dictionary◌ָ◌ָ◌ָ* 
 :תילגנא ירבוד

 
1. High Five – Student's Book – ERIC COHEN BOOKS 
 2.“Literature for 5 Points – Option 1” – ERIC COHEN BOOKS 

 
3. All My Sons – ERIC COHENT BOOKS 
*Electronic Dictionary 
 

 
 
 
 
 

  תירפס-תיב תרבוח       -                  הימיכ

 תירפס-תיב תרבוח       -                    היגולויב

 חטמ לש ילטיגיד סרוק - היגולוקא       -                

 

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

 הירוטסיה
 
 

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

 

 

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

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

 

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

 .רפסה תיבב הנשה תליחתב זכורמב שכרית                     

 

 ןמציו ןוכמ תאצוה ,תירטמואיג הקיטפוא – 'א ךרכ רמוחו הנירק ,ןזור ידע - הקיסיפ

 .עדמל

 



 תירפס תיב תרבוח -

  תירפס תיב תרבוח - תיברע
 יעדמ
  בשחמה
 תסדנה ידימלתל(
 )דבלב הנכת

  'ב קלח + 'א קלח - #C בשחמה יעדמ תודוסי -

 .המידק םיבשוח תאצוה ,ןמדק הלה ,)השדחה םידומילה תינכת י"פע םירפס ינש(

 

 

 

 האופר ויב
 ויב ידימלתל(
 )דבלב האופר
 

 

      . רפסה תיב תאצוהב תימינפ תרבוח-

 

  תונמא
 ידימלתל(
 )דבלב תונמא
 
 
 
 

 :םיישעמה תונמאה ירועישל ישיא דויצ שוכרל םישקבתמ תונמוא תמגמ ידימלת
  

 ל"מ 50 ויד תנצנצ

 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 יפוקסלט לילג

 

 הקיסומ
 ידימלתל(

 )דבלב הקיסומ

  .ןלוה ינור ,1 םלוכל בצק -

 
 .ל"הנש ךלהמב תפסונ םירפס תשיכר ןכתית*      

 ,הנהמו היירופ םידומיל תנש
 רפסה תיב תלהנה


