בס"ד ,תמוז תשע"ח

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות ז'
******************************
תורה :בראשית בקיאות  -מקראות גדולות  +תנ"ך שלם.
נביא :יהושע שופטים – רש"י  +מצודות.
גמרא :מסכת "קידושין"  -ירכש במרוכז בתחילת השנה.
הלכה :חוברת תפילין "יגעת ומצאת" – הרב חיים אפרתי (מהדורה חדשה
בלבד).
ספרות" :מראות" ,מקראה לכיתה ז'  -הוצאת ת"ל – מעלות.
לשון/הבעה" :חוטבים לשון" לכיתה ז'  -הוצאת רכס – ניתן לרכוש במרוכז בתחילת
השנה.
מדעים :כיתה ז' מדעי החיים מט"ח  +כיתה ז' מדעי החומר מט"ח
מתמטיקה :מתמטיקה לכיתה ז' – גבי יקואל – הוצאת משבצת( .חלק א+ב+ג)
(מומלץ בקיץ חוברת הכנה לכיתה ז' של גבי יקואל)
גיאוגרפיה :כדור הארץ ,סביבה ,אדם – גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ח'
הוצאת מט"ח( .הספר ילמד בכיתה ז' ו-ח').
הסטוריה :מדור לדור חלק ב'  -הוצאת ת"ל (משרד החינוך)
שיעורים לבית הספר הממלכתי -דתי.

דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

7th Grade, A-1

2018 -2019 לפי שיבוץ בסוף חודש אוגוסט

1. Sky High Plus: Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. Intermediate Reader 1, (green cover), Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 3 , Eric Cohen Books

7th Grade, A-2 2018-2019 לפי שיבוץ בסוף קורס אנגלית חודש אוגוסט
1. Sky High: Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 2, Eric Cohen Books.
3. Grammar Worksheets 3 , Eric Cohen Books.
------------------------------------------------------

7th Grade, B 2018-2019 לפי שיבוץ בסוף קורס אנגלית חודש אוגוסט
1. Join Us : Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 1, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 3 , Eric Cohen Books.

בס"ד ,תמוז תשע"ח

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות ח'
******************************
תורה :שמות עיון  -מקראות גדולות  +תנ"ך שלם.
נביא :שמואל א'+ב' – רש"י+מצודות.
גמרא :מסכת "קידושין"  -ירכש במרוכז בתחילת השנה.
הלכה" :חמדת ימים"  -חלק א'  -ירכש במרוכז בתחילת השנה.
לשון/הבעה" :חוטבים לשון" לכיתה ח'  -הוצאת רכס – ניתן לרכוש במרוכז בתחילת
השנה.
מתמטיקה :מתמטיקה לכיתה ח' – גבי יקואל  -הוצאת משבצת.
(חדש חלק א+ב)
ביולוגיה :מדעי החיים לכיתה ח'  -הוצאת מטח.
פיסיקה :מדעי החומר לכיתה ח'  -הוצאת מטח.
היסטוריה" :מדור לדור" חלק ב'  -הוצאת ת"ל (משרד החינוך) שיעורים
לבית הספר הממלכתי דתי (במהלך השנה יירכש ספר נוסף).
גיאוגרפיה :כדור הארץ ,סביבה ,אדם – גאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ח'
הוצאת מט"ח( .ממשיכים בספר שנלמד בכיתה ז')
הערות :הקבצות – כל תלמיד ירכוש את הספרים בהתאם להקבצה בה שובץ.

דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

8th Grade, A-1 – 2018-2019
1. Keep Thinking :Book + Workbook Eric Cohen Books
2. Intermediate Reader 2, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 4, Eric Cohen Books
SUMMER WORK: Summer English Grade 7, Eric Cohen Books,
 מבחן על החוברת+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת

---------------------------------------------8th Grade, A-2_ – 2018-2019
1. Just Thinking: Book+ Workbook , Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 3, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 4, Eric Cohen Books
SUMMER WORK: Summer English Grade 7, Eric Cohen Books,
 מבחן על+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת
החוברת

8th Grade, B -2018-2019
1. Heads Up: Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 2, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 4, Eric Cohen Books
SUMMER WORK: Summer English Grade 7,Eric Cohen Books,
 מבחן על החוברת+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת

בס"ד ,תמוז תשע"ח

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות ט'
******************************
תורה :ויקרא עיון  -מקראות גדולות  +תנ"ך שלם.
נביא :מלכים – רש"י+מצודות.
גמרא :מסכת "קידושין"  -ירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
הלכה :חוברת צורבא מרבנן (עפ"י תוכנית הלימודים בדינים) – הלכות בן אדם לחבירו –
ירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
מחשבת :מסילת ישרים.
ספרות :ספר "עלי ספרות" לכיתה ט' – מירה לוינגר  /ברכה אביקסיס -
מהדורה חדשה.
לשון והבעה :חוטבים לשון לכיתה ט' – הוצאת רכס – ניתן לרכוש במרוכז בתחילת
השנה.
פיסיקה :פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' – הוצאת מט"ח.
ביולוגיה :כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' הוצאת מטח.
גיאוגרפיה" :ישראל – האדם והמרחב" – הוצאת מט"ח מהדורה מעודכנת.
מתמטיקה :מתמטיקה לכיתה ט' – גבי יקואל  -הוצאת משבצת( .חלק א+ב)
הוצאה חדשה.
היסטוריה :ואלה תולדות ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמוד :הנהגה,
חברה ודעת .הוצאת מט"ח.
ואלה תולדות היהודים בימי הביניים בעולם הנוצרי ובעולם
המוסלמי – הוצאת מט"ח.
אזרחות :אזרחות במדינת ישראל  -ד"ר דוד שחר .הוצאת כנרת.
הערות :הקבצות – כל תלמיד ירכוש את הספרים בהתאם להקבצה בה שובץ
דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

9th Grade, A-1– 2018-2019
 Imagine: Book + Workbook, Eric Cohen Books
 Intermediate Reader 3, Eric Cohen Books
 Grammar Worksheets 5 , Eric Cohen Books
Oxford Student Dictionary: English-English-Hebrew
SUMMER WORK: Summer English, Grade 8,
E.C.B

+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת

מבחן על החוברת

9th Grade, A-2 – 2018-2019
1. Just Imagine : Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 3, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 5 , Eric Cohen Books
ZILBERMAN Dictionary: English- Hebrew/ Hebrew -English

SUMMER WORK: Summer English, Grade 8, E.C.B
 מבחן על החוברת+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת

9th Grade,B– 2018-2019
1. English For Today: Book + Workbook, Eric Cohen Books
2. ECB Unseens 2, Eric Cohen Books
3. Grammar Worksheets 5, Eric Cohen Books
ZILBERMAN Dictionary: English- -Hebrew/ Hebrew -English

SUMMER WORK: Summer English, Grade 8, E.C.B
 מבחן על החוברת+ציון ראשון במחצית א' יתבסס על הגשת החוברת

בס"ד ,תמוז תשע"ח
רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות י'
******************************
תורה :במדבר מקראות גדולות  +תנ"ך שלם.
נביא :שמואל ב' – מקראות גדולות
מלכים א' ב' – אין חובה מקראות גדולות
הלכה :חוברת צורבא מרבנן (עפ"י תוכנית הלימודים בדינים) – הלכות שבת –
ירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
גמרא :מסכת "קידושין"  -ירכש במרוכז בתחילת השנה .
מחשבת – אמונה וגאולה – הוצאת משרד החינוך (שנת )2011

** מגמות  +הקבצות :כל תלמיד ירכוש את הספרים בהתאם למגמה\הקבצה בה שובץ.
פיסיקה .1 :מכניקה ניוטונית כרך א'  -עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.
 .2קרינה וחומר כרך א'  -אופטיקה גיאומטרית  -עדי רוזן ,המחלקה
להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
מתמטיקה 3 :יח"ל – אתי עוזרי ויצחק שליו ,שאלון  801ו ,802-ספר כתום.
מאגר שאלות  ,801משרד החינוך.
 4יח"ל – מתמטיקה בני גורן ,חלק א' שאלונים  804/481ו806/581-
(ספר אחד).
 5יח"ל – יואל גבע ואריק דז'לדטי ,שאלונים  804/481ו( 806/581-כיתה י')
כרך א'  +כרך ב'
שיאי לשון  -הוצאת רכס
לשון:
היסטוריה :ואלה תולדות .מסורת ומודרנה בעת החדשה בתולדות העמים
ובתולדות ישראל הוצאת מט"ח.

דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

10th Grade, 5 Points Meital ENGLISH – 2018-2019
Turning Points and Practice Book,

Eric Cohen Books

Summer Work: Summer English Grade 9: Eric Cohen Books.
Hand in your completed workbook the first week of school.
ציון ראשון במחצית א יתבסס על הגשת החוברת

10th Grade, 4/5 Points

Marcelle

ENGLISH – – 2018-2019

Turning Points and Practice Book, Eric Cohen Books
Summer Work: Summer English, Grade 9, Eric Cohen
Books
Hand in your completed workbook the first week of school.
ציון ראשון במחצית א יתבסס על הגשת החוברת

10th Grade, 4 Points Anat

ENGLISH – – 2018-2019

That’s Right and Practice Book, Eric Cohen Books
Summer Work: Summer English, Grade 9, Eric Cohen
Books
ציון ראשון במחצית א יתבסס על הגשת החוברת

10th Grade, 3 Points

ENGLISH – – 2018-2019

Build Up and Practice Book, Eric Cohen Books

בס"ד ,תמוז תשע"ח

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות י"א
******************************
תנ"ך .1 :תנ"ך שלם (ללא פירוש)
 .2בראשית מקראות גדולות
 .3ישעיהו – מקראות גדולות
גמרא :מסכת "קידושין" – ירכש במרוכז בתחילת השנה.
הלכה :חוברת צורבא מרבנן (עפ"י תוכנית הלימודים בדינים) – הלכות שבת –
ירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
מחשבת – אמונה וגאולה  -הוצאת משרד החינוך (שנת .)2011
היסטוריה :ספרים ירכשו בתחילת השנה  -חורבן וגבורה נאציזם ושואה
השיבה לציון עלייה התיישבות ועצמאות – הוצאת הר ברכה
אזרחות :להיות אזרחים בישראל ,מדינה יהודית ודמוקרטית הוצאת מעלות
ת"ל  -הספר חדש!!! .תשע"ז
לשון :שיאי לשון – הוצאת רכס.
מגמות  /הקבצות :כל תלמיד ירכוש את הספרים בהתאם למגמה \ הקבצה בה שוב.

פיסיקה .1 :מכניקה ניוטונית כרך א' – עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.
 .2מכניקה ניוטונית כרך ב' – עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.
 .3קרינה וחומר כרך א' – אופטיקה גיאומטרית ,עדי רוזן ,המחלקה
להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
 .4קרינה וחומר כרך ב'  -מודלים של האור  -עדי רוזן  -המחלקה
להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
מתמטיקה:

 3יח"ל :אתי עוזרי ויצחק שלו שאלונים  801+802ספר כתום
(נלמד שנה שעברה)  +נספח לשאלון ( 802אתי עוזרי
ויצחק שליו –  .)₪ 10מאגר שאלות ,שאלון  – 802הוצאת
משרד החינוך (.)₪ 5-6
 4יח"ל :מתמטיקה בני גורן חלקים ב'+1ב' 2שאלון 481 / 804
 5יח"ל :יואל גבע ואריק דז'לדטי שאלון ( 806 / 581כיתה יא') כרכים ג'+ד'

דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

11th Grade, 5 Points Marcelle and Meital ENGLISH

MODULE F–

– 2018-2019
1. All My Sons by Arthur Miller, Eric Cohen Books (Marcelle and
Meital)
2. Literature for 5 Points, OPTION II, Eric Cohen Books ( Marcelle
and Meital)

3. Exam Practice for Module E, Eric Cohen Books (Only for Meital)
Do tests 1 and 2 in Exam Practice on lined paper. Give this to Meital
in September.
4. Only For Marcelle: Summer Work - READ the story The Enemy . There will
be a test on this story in September.
For Your Information:
STORIES FOR THE BAGRUT: A SUMMER’S READING, THE ENEMY,
THE SPLIT CHERRY TREE, ALL MY SONS (Play); POEMS: THE ROAD
NOT TAKEN, COUNT THAT DAY LOST.

11th Grade, 4 Points Anat ENGLISH MODULE D

– 2018-2019

Literature Program for 4 points, OPTION 2, UPP
Exam Practice for Module C, Eric Cohen Books
Summer Work: Do tests 1 and 2 in Exam Practice on lined paper
for September.
For Your Information:
STORIES FOR THE BAGRUT: A SUMMER’S READING, THE
TREASURE OF LEMON BROWN, THANK YOU, MA’M; POEMS: THE ROAD
NOT TAKEN, COUNT THAT DAY LOST, GRANDMOTHER.

Approved Dictionaries for English
מילונים רגילים ואלקטרונים

ברצוני להודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנות אושר השימוש במכשירים המשמשים
כמילונים אלקטרונים לכלל התלמידים במערכת החינוך בחטיבת ביניים ובחטיבה
עליונה בתהליך הלמידה .לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה גם
בבחינות הבגרות.
שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף
לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר.
להלן מחיריהם:

שם הדגם והמפתח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
קוויקשנרי WIZCOMTECH - TS

מספר אישור
4388
4462
4475
4480

מחיר ליחידה (ב ₪-כולל  17%מע"מ
)
298
296
296
420

מילונים רגילים המומלצים על ידי משרד החינוך:
Hoffman, Y. (2013). Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary.
)(for the Haredi Sector only
Hoffman, Y. (2014). Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary.
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary.
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-EnglishArabic
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

בס"ד ,תמוז תשע"ח
רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט לכיתות י"ב
*****************************

תנ"ך 5 :יח"ל  3 +יח"ל
דברים  -מקראות גדולות
תנ"ך שלם
ירמיהו – אין חובה מקראות גדולות.
עזרא ונחמיה  -אין חובה מקראות גדולות.

גמרא :מסכת "קידושין"  -ירכש במרוכז בתחילת שנה"ל +
חוברת סוגיות.
מחשבת .1 :תורה ומצוות.
 .2אמונת חכמים.
הערות -מגמות  /הקבצות :כל תלמיד ירכוש את הספרים בהתאם למגמה  /הקבצה בה שובץ

ספרות :תהילה  -עגנון.
פיסיקה .1 :מכניקה ניוטונית כרך א' – עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.
 .2מכניקה ניוטונית כרך ב' – עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.
 .3חשמל ומגנטיות – כרך א' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
 .4חשמל ומגנטיות – כרך ב' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
 .5קרינה וחומר  -כרך ב' ,מודלים של האור ,עדי רוזן,
המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
 .6לקט מבחני בגרות – פיסיקה –  5יח"ל –  ,2014המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן.
 .7קרינה וחומר כרך ג'  - -מודלים של האור ,מודלים של האטום
והגרעין ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
* ספרים נוספים ימסרו בהמשך השנה (בהתאם לתכנית ה –  30%לכל הכיתה).
אזרחות :להיות אזרחים בישראל  -מדינה יהודית ודמוקרטית .הוצאת מעלות
ת"ל .הספר חדש!!! תשע"ז
מתמטיקה 3 :יח"ל :איתי עוזרי ושלו ,שאלון  – 382 / 803צבע תכלת (לא כחול ,ללא
אפשרות כתיבה בספר).
 4יח"ל :בני גורן  -שאלון ( 482 / 805מהדורה שכוללת נספח
בטריגונומטריה).
 5יח"ל :בני גורן מתמטיקה חלק ג'+1ג' 2שאלון .582 / 807
דף-רם – רח' עזרא  10רחובות.
חפציבה – רח' דרך יבנה  26רחובות.
רונבי – רח' אחד העם  13רחובות.

ספרי אנגלית ועבודות קיץ -בעמוד הבא

12th Grade, 5 Points Shoshana- ENGLISH

Module G– – 2018-2019

Exam Practice for Module G, Eric Cohen Books
Summer Work: Your Bagrut project: Please begin your PROJECT in the summer.
YOUR PROJECT is part of your ORAL TEST-  מבחן בעל פהand part of your final
grade
-  ציון סופי. This test is held about 2-4 weeks before the Winter Bagrut or the Summer
Bagrut. The Oral Test is worth 20% of your Bagrut grade in English.
Part 1. An interview- ראיון אישי- about yourself: You will speak to the outside tester about
your hobbies, spare time activities, work, family, and plans for the future. (about 3 minutes)
Part 2. Your project: You will lecture- להרצות/teach- about your project to the outside
tester. (about 4 minutes)
We hope you will do the Winter Bagrut so it is important to give your project to your
teacher after the summer. The subject for this year is: Israel -70 Years
For Shoshana: A place in Israel that has historical importance for the Jewish people –
for example The Golan, a kibbutz, a moshav, a tourist destination, etc.
1. 5 points: 3 sources ) (מקורותin English
2. 5 points: 4-5 pages
3. a. Cover Page- שער: name of project, your name, name of school, month and year
b. Table of Contents  תוכן: a list of the subjects-נושאים- in your project. -If your project
is on Zippori, for example: 1. Location 2. History 3. Importance 4. Things to see
c. The Introduction- הקדמה-: A few sentences about why you chose your project.
d. The Information-מידע- : Write according to the subjects in your Table of Contents.
Put the name of the subject on the page above the information on each subject.
e. Conclusion-  סיכום: What I learned from doing this project- for example, a better
understanding of the subject, how to summarize, new vocabulary.
f. Bibliography-  – ביבליוגרפיה: Where you got your information: A new page with the
Internet addresses; the name of the encyclopedia and the page; the name of a book and the
author and pages.
g. Appendix:בסוף החוברת – מקום בשביל העתק של המקורות לפני שכותבים באנגלית שלך- :
Print out ) (להדפיסone page from each source and add it here.

12th Grade, 5 Points Meital ENGLISH: Module G– – 2018-2019

Exam Practice for Module G, Eric Cohen Books
Your Bagrut Project – Meital will give you information in September.

12th Grade, 4 Points

English: Module C and E

2018 - 2019

Exam Practice for Module C, Eric Cohen Books
Exam Practice for Module E, Eric Cohen Books
.תקבלו הוראות בקשר לפרויקט בספטמבר

Approved Dictionaries for English
מילונים רגילים ואלקטרונים

ברצוני להודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנות אושר השימוש במכשירים המשמשים
כמילונים אלקטרונים לכלל התלמידים במערכת החינוך בחטיבת ביניים ובחטיבה
עליונה בתהליך הלמידה .לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה גם
בבחינות הבגרות.
שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף
לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר.
להלן מחיריהם:

שם הדגם והמפתח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
קוויקשנרי WIZCOMTECH - TS

מספר אישור
4388
4462
4475
4480

מחיר ליחידה (ב ₪-כולל  17%מע"מ
)
298
296
296
420

מילונים רגילים המומלצים על ידי משרד החינוך:
Hoffman, Y. (2013). Olami English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary.
)(for the Haredi Sector only
Hoffman, Y. (2014). Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary.
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary.
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-EnglishArabic
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary

