
 גלשנה"ל תשפ" 3+ י 1ירשימת ספרי לימוד לכיתה  

 
 משתתפי פרוייקט

 השאלת ספרים
 תלמידים שאינם משתתפים
 בפרוייקט השאלת ספרים

 מומלץ הוצאת קורן –סוכהמסכת  :גמרא

 מהדורת תות חיים הוצאת מוסד הרב קוקמקראות גדולות, מומלץ  -במדבר .1 :תורה
 חמישה חומשי תורה עם רש"י .2

 תנ"ך שלם :נביא

 חוברת צורבא מרבנן, הלכות כשרות יסופק במסגרת הפרוייקט : הלכה

 801מתמטיקה ויזואלית  פנינה הודיח"ל:  3 יסופק במסגרת הפרוייקט :מתמטיקה
 כרך א' + ב' 806 804שאלון  יואל גבע יח"ל: 4-5

 לשון:
"לשון לתיכון" קורס דיגיטלי + ספרי לימוד+מיקודית הוצאת מט"ח. יירכש במרוכז בתחילת השנה. גבייה דרך ה. 

 . מי שאין לו הוראת קבע יעביר את התשלום ביום הראשון ללימודים.₪ 58הקבע 

 "מסורות ומהפכות" הוצאת מכון הר ברכה יסופק במסגרת הפרוייקט :הסטוריה
 וגבורה" נאציזם ושואה הוצאת מכון הרבה ברכה"חורבן 

 ש"י עגנון –תהילה  יסופק במסגרת הפרוייקט ספרות

 ש"ח 60"גוף האדם בדגש הומאוסטזיס" קורס און ליין של מט"ח בעלות  מגמות ביולוגיה

 תמיר יעקובוביץ –ירושלים מראה מקום, כרך ראשון  יסופק במסגרת הפרוייקט מגמת א"י

 :אנגלית

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

 יש לרכוש ספר אנגלית בהתאם להקבצה שאליה משויך התלמיד. .2

 ימודיםש לקרוא ספר במהלך הקיץ לקראת מטלת דו"ח קריאה בשבוע הראשון ללי .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!!(

 דוברי אנגלית הקבצה א' הקבצה ב'

Gateway to Module A 
-Eric Cohen Books  

 Literature for 5 points 

Option 2 (Eric Cohen 

Books) 

Take a Stand  (E.C.B) 

Workbook+          

Literature for 5 points 

Option 2 (Eric Cohen 

Books 

Literature for 5 

points Option 2 

(Eric Cohen 

Books) 

 No Fear 

Shakespeare 

Macbeth 

(Wizkids)  

 

Gateway to 
Module E- Eric 
Cohen Books 

 

 

 



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

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

 


