
 

 הורים יקרים שלום וברכה,                           בס"ד סיון התשפ"א 

 מצ"ב רשימת ספרי הלימוד לשנה"ל הבאה:                                         

 עמודים!   2שימו לב יש  

 

 פ"ב כיתה ט' לשנה"ל תש –רשימת ספרי לימוד 

 רצוי עם תהילים.  – סידור

 יף תנ"ך סימנים()עדשלם, בלי מפרשים.  – תנ"ך

 מקראות גדולות .  - ויקרא  - תורה

 שמואל א' מקראות גדולות   – נ"ך

 )ל"ט אבות מלאכה(   חוברת: חמדת ימים / חלק ב' –הלכה 

 חוברת בהוצאה פנימית בעלות סמלית.)בנות שבהשאלה לא משלמות(        -  תושב"ע

 

אר בהקבצה או לעלות  בנות  שצריכות להיבחן בתחילת שנה על מנת להיש   –מתמטיקה 

 .הקבצה ימתינו לתחילת שנה לקניית הספר

 :  1הקבצות מצויינות,א

מתמטיקה לחטיבות הביניים לרמות א' ורמות מוגברות.   –אפשר גם אחרת לכיתה ט' .1

           )רקע תכלת, מסגרת אפורה( . חלק א' + חלק ב'

           אריכמדס )מפמרון ט'( חוברת תירגול. / אסף לוי ואלכס מאלב. .2

        , ב  : 2הקבצות א

בהוצאה חדשה                                                     -חלק א' + חלק ב' - מתמטיקה לכיתה ט' סדרת מעוף 

 ( ירוק /עם פס צהובבורדו )ספר בצבע 

 

 )אפור לבן( יצחק שלו&אתי עוזרי/  9מוכנות לכיתה ט',  המלצה לחוברת קיץ:

 

 ילים בשבילי הטקסט / שרי הוצאה לאורמטי - לשון 

 

הנהגה  חברה ודת"   –ימי הבית השני בתקופת המשנה והתלמוד  -"ואלה תולדות -הסטוריה

 מאת: אורלי אילני הוצאת מט"ח 

 

  אזרחות במדינת ישראל/ דוד שחר בהוצאת רכס -אזרחות

 . כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' /מט"ח 1 –ביולוגיה 

 .פיזיקה וטכנולוגיה / מט"ח לכיתה ט'2                 

 

 

 שי עגנון  -"תהילה"    –פרות ס

 



 

 
 
 
 

           בס"ד

 

 התשפ"ב -  ספרי לימוד לכיתה ט'רשימת המשך  

  אנגלית

ש חובה לסיים את החוברת  י . ניתנה חוברת עם התעודה -  חוברת לקיץ

 ובתחילת שנה ייערך מבחן הקבצות מבוסס על החומר הנלמד מהחוברת. 
 כמו'כ לשנן היטב את רשימת אוצר המילים שחולקה ולתרגל בלינק הבא: 
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 חדש לפי התוכנית החדשה  + חוב"ע  ספר-     lmagine. -. 1אהקבצה     : ספרי לימוד

 חדש לפי התוכנית החדשה + חוב"ע ספר -      lmagine. 1 - 2אהקבצה                          

                     2 .Exam Practice For Module C (Eric Cohen) 

   Heads Up .1  3הקבצה א                    

2 .Exam Practice For Module C (Eric Cohen)                                                       

 "עספר+חוב        English For Todayהקבצה  ב.

  

   לכל ההקבצות: 

 לי עברי  אנגלי )זול יותר( קרנרמן או לוני כהן  המילון המקיף החדש  אנג -זילברמן -מילון  

Oxford English- Engllish- Hebrew                  .או "המילון האוניברסלי" של ינטי הופמן      

 . המילוניות הבאות מאושרות: לכל התלמידים :מילונים: הותר שימוש במילונית  חשוב 

 ש"ח  298-לוני כהן. מחיר-  XF - 7דגם-. אוקספורד1

2 .9222 Texton Babylon- ש"ח 296 -יהודה ברמן. מחיר 

3 .Texton Babylon plus -   ש"ח  296-יהודה ברמן. מחיר 

 ש"ח  420-. מחיר    TS- WIZCOMTECH. קוויקשנרי 4

 

 ₪.   20חוברת בהוצאה פנימית. לבת שאינה בהשאלה עלות חוברת  – של"ח
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