
 גלשנה"ל תשפ" 3+ט1רשימת ספרי לימוד לכיתה ט 

 
 משתתפי פרוייקט

 השאלת ספרים
 תלמידים שאינם משתתפים
 בפרוייקט השאלת ספרים

 מומלץ הוצאת קורן – סוכהמסכת  :גמרא

 )מומלץ מהדורת תורת חיים(, הוצאת מוסד הרב קוק + חמישה חומשי תורה ספר ויקרא מקראות גדולות :תורה

 תנ"ך שלם :נביא

 הלכות תפילה, הוצאת הר ברכה –פניני הלכה  יסופק במסגרת הפרוייקט : הלכה

 דוד שחר בהוצאת כנרת זמורה ביתן – אזרחות במדינת ישראל יסופק במסגרת הפרוייקט אזרחות

 יסופק במסגרת הפרוייקט :מתמטיקה
 : מתמטיקה לכיתה ט', חלק א'+ב', סדרת מעוף / א. עוזרי וי. שלויח"ל 3

 גבי יקואל /הוצאת משבצת. –יח"ל: מתמטיקה לכיתה ט'  4-5

 הוצאת כותר –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'  יסופק במסגרת הפרוייקט מדעים:

 לשון:
. מי ₪ 68יירכש במרוכז בתחילת שנה"ל. גבייה דרך הוראת הקבע  –לשון הבנה והבעה "עכשיו עברית" הוצאת מט"ח 

 שאין לו הוראת קבע יעביר את התשלום ביום הראשון ללימודים

 ימי הבית השני בתקופת המשנה והתלמוד: הנהגה, חברה ודת –ואלה תולדות  יסופק במסגרת הפרוייקט :הסטוריה

 :אנגלית

עברי -אנגלי-= מילון אוקספורד אנגליOxford Student's Dictionary (Kernman & Kahn)  –לכל ההקבצות  .1
 )צבע שחור( או מילונית בהתאם להנחיות משרד החינוך.

החלוקה המתבססת עפ"י הישגי התלמיד יש לרכוש ספר אנגלית בהתאם להקבצה שאליה משויך התלמיד.  .2
  מיון שתבצע בשבוע הראשון של הישיבה.והמבחן 

 .יש לקרוא ספר במהלך הקיץ לקראת מטלת דו"ח קריאה בשבוע הראשון ללימודים .3

 אין לרכוש חוברות משומשות .4

הספרים יסופקו במסגרת 
 הפרוייקט.

יש לרכוש אך ורק את חוברות 
העבודה המודגשות בטבלה 

 משמאל.

)שימו לב לקנות את החוברת  

המתאימה להקבצה של 

 בנכם!!(

2 . 

 דוברי עברית דוברי אנגלית

*HMH Into Literature Grade 

10 ((can be ordered from 

wizkids.co.il)  

*The Outsiders/S.E Hinton 

  

אין לקנות ספרים עד לאחר מיון 
 להקבצות בתחילת השנה

 

 הקבצה ביניים:

Imagine Student book + 
Imagine practice book- Eric  

Cohen Books  

 הקבצה דוברי עברית:

On Track Alternative student 
book + On Track Alternative  
practice book - Eric Cohen 
Books  

 

https://ecat.education.gov.il/%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-13


  

יש לקרוא ספר במהלך הקיץ לקראת מטלת דו"ח קריאה בשבוע הראשון 

 .אין לרכוש חוברות משומשות .ללימודים

 וחולצת טריקו.נעלי ספורט, מכנסי ספורט קצרים או ארוכים )טרנינג(  :גופני חינוך

 :למשתתפי פרוייקט השאלת ספרים
 ניתן לרכוש בישיבה גמרא וחוברות עבודה באנגלית ביום חלוקת הספרים, בהזמנה מראש בקישור המצורף במייל

 


