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 תילגנא דומיל תוצובקל הקולח– םידימלתו םירוהל רזוח
 

 :םיננוחמו תיעדמ 'י תותיכ ידימלת
 .ל"חי 5 לש המרב ודמלי
 

 :יתרבח/ילאיר לולסמ 'י תותיכ ידימלת
 ל"חי 5 לש המרב ודמליי
 

 :יתרבח תורגב לולסמ 'י תותיכ ידימלת
  ךרעייש יופימ ןחבמ ךמס לעו 'ט התיכב דימלתה לש וינויצ יפ לע עצבתת דומילה תוצובקל הקולחה
  .םידומילל ןושארה עובשב
 

 :רתוי ההובג המרב דומיל תצובקל רבעמ
  .התיכה ינחבמב הלעמו 90 לש ןויצו דמלמה הרומה תצלמה יפ לע עצובי

 .רתוי ךומנ תודיחי רפסמב דומיל תצובקב דומלל רובעל ץלמוי הטמו 60 ויהי םינחבמב וינויצ רשא דימלת
 

 יופימ תניחב
  ,עדי תמרו תואיקב קודבל איה התרטמש תילגנאב תיתבכש יופימ תניחב םייקתת רבמטפס שדוח ךלהמב
 .תורגבה תניחב תארקל רתויב הבוטה הרוצב םידימלתה תא ןיכהל תנמ לעו
  .דבלב ןמז תכראה ןתנית יופימה ןחבמב  -םינוחבא ילעבל
  .ללכב םינחבמבו יופימה ןחבמב ןולימ/תינולימב שמתשהל םיאשר םידימלתה ללכ
  תדועתל ןויצ בושיחב וחקליי יופימה ןחבמ תואצות .) 40%( הביתכ תמישמו )60%( ןיסנא לולכת הניחבה
 .תונושה דומילה תוצובקל 8/9/13/19 'י תותיכ ידימלת ץוביש תא תיפוס עבקי הז ןחבמ .  10% לקשמב 'א תיצחמ
  הביתכו םיטסקט לע דובעל ץלמומ תאז םע דחי .םידומילל ןושארה עובשב רמוחה לע ורזחי תילגנאה ירומ
  .ץיקה תשפוח ךלהמב םג תוביטחב דמלנש יקודקדה רמוחה לע רוזחלו
 
 'י תותיכ ללכ
  .ל"חי 4 לש המרב דומלל רובעל ץלמוי הטמו 60 היהי  תילגנאה עוצקמב )'י התיכ ףוס( הנשה ףוסב ונויצש דימלת
 :םיאבה םיקלחה תא לולכת הניחבה
 ר"מפמ לש stay up to date רתאב לוגרתל תואמגוד אוצמל ןתינ,(Module E   ל"חי 5 לש המרב  Unseen עטק
 )תילגנא
 .)םילימ 120-140( הביתכ תמישמ
 )ארקנה תנבהו הביתכה תמישממ קלחכ( קודקד

[Active and Passive, Present Simple and Progressive, Past Simple and 
Progressive, Future Simple, Present Perfect Simple and Progressive, Past Perfect Simple and 
Progressive, Modals and Conditionals] 

 
 תואטיסרבינואל הסינכה ךא ,תורגב תדועתל תואכז םנמוא שי תילגנאב ל"חי 3 -ב החלצה םע יכ עדיל םישקבמ ונא
 .ל"חי 4-ל המלשה  רחאל קר תרשפאתמ
 

 ,החלצה תכרבב
  עוצקמה תזכרו תילגנאה תווצ

 ןייטשנדרב יתור


