
 "גתשפ 5-1 ח'כיתה  -רשימת ספרי לימוד 

 

  

תלבושת 
 אחידה 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב ציוד בסיסי 

 גמרא
 – + קורס דיגיטלי    הוצאה פנימית  -ות  ת לפרק אלו מציאוחובר

 תח צוות הישיבההוראה חדשנית בגמרא עם אמצעי עזר דיגיטליים שפי 
 רכישה מרוכזת

 הלכה 
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –שבת א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת פניני הלכה שבת א' 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש שמות  –תורה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לחומש שמות 

  רש"י מצודות  –ספר שופטים   –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לספר שופטים 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  הוצאה פנימית –חוברת עבודה  - שעברה  ממשיכים משנה סיירת תנ"ך 

 רכישה מרוכזת חוברת תרגול + קורס מתוקשב   – ח'לכיתה עכשיו עברית  לשון 

  מדור לדור חלק ג'  היסטוריה 

 מדעים 
  הוצאת מט"ח – מדעי החומר לכיתה ח' 

  הוצאת מט"ח  –מדעי החיים לכיתה ח' 

  יירכש במרוכז בהמשך  – הוצאה פנימית – אוגדן פעילויות לכיתה ח'   עתודה פיסיקה 

 מתמטיקה 

 קבוצת האצה 

 –  חלק א'+ב'  לרמות א' ולרמות מוגברות "אפשר גם אחרת"
 צבע אפור -הוצאת הטכניון  

 צבע תכלת כתום   -הנדסה חלק ב' בני גורן  

                  -( חלק א' בני גורן  806  -ו 804) 581-ו  481מתמטיקה לשאלונים 
 צבע כתום אדום 

יחידות לימוד מהדורה מעודכנת:   5-4 - תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה בכיתה י' 

 כחול אדום  הוצאת ארכימדס -    2021

אהרון  קבוצה 
 פרג' 

 חלק א'+ב'  - קפ"ל ח'

 אתי עוזרי ויצחק שלו –חלקים א'+ב'   צמרת ח'מתמטיקה מסדרת  שאר שכבת ח'

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book C 

Pearson New Keystone Workbook C 

Novel -  The Giver by Lois Lowry, gold cover  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א' 
Keep Thinking – Book + Workbook - ECB    

ECB Unseens 3 – ECB - לא בהשאלת ספרים 

 'הקבצה ב
Join Us – Book + Workbook – ECB 

Band Aid 2 – AEL –      רכישה מרוכזת ע"י המורה   –לא בהשאלה 

 Take Off – Book + Workbook - ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -להצטייד במילון עברי/אנגלי



 תשפ"ג 6ח' כיתה  -רשימת ספרי לימוד 

 

תלבושת 
 אחידה 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב ציוד בסיסי 

 הלכה 
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –שבת א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת פניני הלכה שבת א' 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש שמות  –תורה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לחומש שמות 

  רש"י מצודות  –ספר שופטים   –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לספר שופטים 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת חוברת תרגול + קורס מתוקשב   – ח'לכיתה עכשיו עברית  לשון 

  מדור לדור חלק ג'  היסטוריה 

 מדעים 
  הוצאת מט"ח – מדעי החומר לכיתה ח' 

  הוצאת מט"ח  –מדעי החיים לכיתה ח' 

  רכישה מרוכזת לפי ההקבצות השונות מתמטיקה 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book C 

Pearson New Keystone Workbook C 

Novel -  The Giver by Lois Lowry, gold cover  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א' 
Keep Thinking – Book + Workbook - ECB    

ECB Unseens 3 – ECB -  בהשאלת ספריםלא 

 הקבצה ב'
Join Us – Book + Workbook – ECB 

Band Aid 2 – AEL –      רכישה מרוכזת ע"י המורה   –לא בהשאלה 

 Take Off – Book + Workbook - ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -להצטייד במילון עברי/אנגלי


