
 "גתשפ 5-1 'טכיתה  -רשימת ספרי לימוד 

 

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

 גמרא

 רכישה מרוכזת הוצאת שטיינזלץ וילנא –מסכת ברכות  5ט'-2ט'

 רכישה מרוכזת )מהדורה מחודשת( הוצאה פנימית –חוברת עבודה למסכת ברכות

  בספר וחוברת אין צורך 1ט'

 הלכה 
 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  –תפילה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת פניני הלכה תפילה  

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש ויקרא –תורה 

  רש"י מצודות –ב' -ספר שמואל א' –נ"ך 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת      הוצאה פנימית - החכמיםמחשבת חוברת  מחשבת ישראל 

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

 היסטוריה 
 הוצאת מט"ח  – מסדרת ואלה תולדות היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי

 הוצאת מט"ח - תולדותמסדרת ואלה  ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד

  אזרחות / דוד שחר  אזרחות 

  הוצאת מט"ח –ישראל האדם והמרחב  גאוגרפיה

 מדעים 
  הוצאת מט"ח –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' 

  הוצאת מט"ח –פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 

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

 מתמטיקה 

 צבע כתום  –הוצאת הטכניון   –א'+ב'   "אפשר גם אחרת" קבוצה ב'

 הקבצות 
 2, א'1א' 

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

 צבע תכלת כתום   -הנדסה חלק ב' בני גורן  

 א' הקבצה 

   –(  כרך א'  806, 804)  581, 481לשאלונים מתמטיקה 
 צבע כתום/אדוםבני גורן 

 2א'-ו 1א'קבוצות הספרים של  +

 קבוצת האצה 

 בני גורן  – 2+ב'1חלקים ב' 581-806ספר לשאלון 

 בני גורן  –  2וכרך ג' 1כרך ג' 582 - 807ספר לשאלון 

 יח"ל   5לתלמידי י"א  581הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה שאלון 
   – 2020-2021ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מהדורה מעודכנת 

 הוצאת ארכימדס

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book D 

Pearson New Keystone Workbook D 

Novel -  A Separate Peace – John Knowles, Pub: Simon & 
Schuster 

Bring an independent reading book to every class 

 Imagine- Book + Workbook – ECB הקבצה א' 

 1הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 

Heads UP – Book + Workbook - ECB 

 2הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 
Join Us – Book + Workbook - ECB 

 הקבצה ג'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 
Share – book + Workbook - UPP 

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



 רשימת ספרי לימוד - כיתה ט' 6  ח"מ תשפ"ג

 

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

 רכישה מרוכזת הוצאת מרכז הלכה והוראה  –תפילה כמפגש  גמרא

 רכישה מרוכזת הוצאת מרכז הלכה והוראה  –דינים ומבוא למסלול תושב"ע  –במעגלי הלכה  הלכה 

 תנ"ך

  מקראות גדולות –חומש ויקרא –תורה 

  רש"י מצודות –ב' -ספר שמואל א' –נ"ך 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

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

 היסטוריה 
 הוצאת מט"ח  – מסדרת ואלה תולדות היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי

 הוצאת מט"ח - מסדרת ואלה תולדות המשנה והתלמודימי הבית השני ותקופת 

  אזרחות / דוד שחר  אזרחות 

  הוצאת מט"ח –ישראל האדם והמרחב  גאוגרפיה

 מדעים 
  הוצאת מט"ח –כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' 

  הוצאת מט"ח –פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 

 מתמטיקה 

 הוצאת דוד )משנה קודמת(  -מסדרת מתמטיקה ויזואלית  –סטטיסטיקה והסתברות 

 הוצאת דוד   -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -הנדסה אנליטית 

 הוצאת דוד  -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -קריאת גרפים 

 הוצאת דוד  -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -טריגונומטריה 

 הוצאת דוד -ויזואלית מסדרת מתמטיקה   -סדרות חשבוניות 

 הוצאת דוד  -מסדרת מתמטיקה ויזואלית   -אלגברה: בעיות מילוליות, משוואות, פרבולות וישרים  

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book D 

Pearson New Keystone Workbook D 

Novel -  A Separate Peace – John Knowles, Pub: Simon & 
Schuster 

Bring an independent reading book to every class 

 Imagine- Book + Workbook – ECB הקבצה א' 

 1הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 

Heads UP – Book + Workbook - ECB 

 2הקבצה ב'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 
Join Us – Book + Workbook - ECB 

 הקבצה ג'
שיבוץ לפי מכתב מצורף  

 לתעודה 
Share – book + Workbook - UPP 

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


