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 פ"אתשרשימת ספרים כיתה ט' לשנת הלימודים 

 הערות המחבר/הוצאה שם הספר מקצוע

 גמרא

 תהיה רכישה מרוכזת. מומלץ הוצאת קורן  מסכת בבא מציעא

 ביום₪  50יש להביא 

 הראשון ללימודים.

  תורה

 מקראות גדולות –ויקרא ספר 

 חמישה חומשי תורה עם רש"י

מהדורת  מומלץ

תורת חיים, הוצאת 

 מוסד הרב קוק

 

   תנ"ך שלם נ"ך 

  הוצאת הר ברכה הלכות תפילה -פניני הלכה הלכה

 לשון 

עכשיו עברית  –"לשון, הבנה והבעה" 

יירכש במרוכז  –הוצאת מט"ח  –

 בתחילת השנה. 

 

 

יירכש במרוכז בתחילת 

 ה.השנה. גבייה דרך 

מי שאין ₪.  69 –הקבע 

לו ה. קבע יעביר את 

ן התשלום ביום הראשו

 .ללימודים

 מתמטיקה
מידע לגבי ספרי לימוד   

 ישלח בקרובבמתמטיקה 

 אזרחות 

 

דוד שחר, הוצאת  אזרחות במדינת ישראל

 כנרת

 

 

 היסטוריה 

ימי הבית  -ואלה תולדות .1

השני בתקופת המשנה 

 והתלמוד: הנהגה, חברה ודת

ואלה תולדות היהודים בימי  .2

הביניים בעולם הנוצרי 

 עולם המוסלמיוב

יש לשמור את הספר/ים עד סוף כיתה 

 יא

 

 הוצאת מט"ח

 

 

 הוצאת מט"ח
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   דוברי אנגלית -כיתה ט'
 

 

 Hebrew Speakers  -9th Grade 
 

 ברי עבריתדו– כיתה ט'

 

Book Author Publisher 

VE BEEN WRITTEN IN CANNOT BE USEDTHAT HA SPLEASE NOTE THAT BOOK 
 
Cambridge Lower Secondary English- Stage 
9 Student Book only  
 

 

Julia Burchell and 
Mike Gould 

Cambridge 

(order online from https://wizkids.co.il) 

The Outsiders S.E. Hinton  

 Literature for 5 points (OPTION 2)  Eric Cohen Books 

₪  50על כל תלמיד להביא , ביום הראשון ללימודים

 שת ספרי קריאה.לרכי

 הספר יוחזר במצב טוב יוחזר התשלום.במידה ו

On the first day of school, each student  will leave a deposit of 50 
shekalim which will be returned WHEN THE BOOK IS RETURNED IN 
GOOD CONDITION. 

 DICTIONARY- See Misrad HaHinuch guidelines at the end of this list. 
1. Binder & LINED PAGES 

 מחברת פשוטה .2

10% of grade for first semester – SUMMER READING and ASSIGNMENT 

 Read a book on your level and be prepared to write a book report during the first 
week of school. 

 

Book Author Publisher 
VE BEEN WRITTEN IN CANNOT BE USEDTHAT HA SPLEASE NOTE THAT BOOK 

 Imagine – Student’s Book Harriet Coddington Eric Cohen Books 

 Imagine – Practice Book Harriet Coddington Eric Cohen Books 

  ספר נוסף יירכש במהלך השנה 

1. LOOSE LEAF FOLDER & LINED PAGES 

 מחברת פשוטה .2

DICTIONARY- See Misrad HaHinuch guidelines at the end of this list. 

 

 מציון מחצית א' SUMMER READING and ASSIGNMENT – %10-ת קיץעבוד דוברי עברית–
  

 ראשון של הלימודים.עמודים(  ולהיות מוכן לכתוב חיבור עליו בכיתה בשבוע ה 100מעל ) לקרוא ספר 

  'ולהיות מוכן למבחן בשבוע הראשון של לימודים. –לחזור על חומר הדקדוק של כיתה ח 

 
 
 

https://wizkids.co.il/
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State of Israel 

Ministry of Education 

Pedagogical Affairs 

Inspectorate of English and  

Diplomacy and International Communication in English 

 

ictionaries for the English Bagrut ExamsApproved D 

 

 (2014)  הופמן' י / עברי-אנגלי, אנגלי-המילון האוניברסלי עברי

Hoffman, Y. (2014).  The Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary   

 (2003) ר לוני כהן הוצאה לאו -עברי / הוצאת קרנרמן -אנגלי-מילון אוקספורד אנגליאו:    

Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's 

Dictionary 

 (2012)אנגלי / ש' זילברמן -עברי, עברי-אנגלי —המילון המקיף החדש או:    

Zilberman, S. (2012).  The New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English 

Dictionary 

 عربي. -إنجليزي  -إنجليزي  -معجم لونجمان لإلنجليزيّة الحديثة    או: 

Pearson Education. (2011). The Longman Dictionary of Modern English, English-

English-Arabic 

  

 אנגלי. -שפת־אמו / שפת־אמו-במילון דו־לשוני: אנגלי גם רשאי להשתמש "עולה חדש"נבחן  

 טעון אישור הפיקוח על הוראת האנגלית. השימוש במילון אחר  
 

 

Approved Electronic Dictionaries  

Students are allowed to use both an electronic dictionary as well as a 

conventional dictionary. 

 

 מספר אישור שם הדגם והמפתח -מילונית 

 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480קוויקשנרי 

 


