בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה ז' – תשפ"ב
סידור ,סליחות

 לפי נוסח בית אבא.
 בראשית – מקראות גדולות בהוצאת "משה חי".

תנ"ך

 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".
 פניני הלכה תפילת נשים לכיתה ז -הרב אליעזר מלמד.

דינים

 חוברת עבודה בדיני שמיטה תירכש במרוכז בתחילת השנה.

תושב"ע

 ספר" :מסע אל המשנה" א

ספרות

" חוט של חן" -מירב ראובינוף  ,רבקה קופרמן ,כנרת-זמורה הוצאה לאור

לשון ,הבנה והבעה

 חוט"בים לשון ז' – ד"ר דולי לוי ומאיה דלל – הוצאת רכס
 מתמטיקה לכיתה ז' – סדרת צמרת .חלקים א' ,ב' ,ג' – יצחק שלו ואתי עוזרי .לפי תוכנית
הלימודים החדשה.

מתמטיקה

תולדות עם ישראל
מדעים
גיאוגרפיה

הערה :באתר של אמנה מפורסמת עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השונות.
בתחילת שנת הלימודים תיערך בחינה על העבודה.
ציון המבחן יכנס לממוצע הציונים של מחצית א'
 גלויות ותגליות .סדרת שורשים .הוצאת הר ברכה – יירכש במרוכז בתחילת שנה
 מדעי החומר לכיתה ז' – מט"ח.
 מדעי החיים לכיתה ז' – מט"ח.
 אנשים וישובים  -הוצאת מט"ח .


אנגלית :
ספר
 Way to Go / Judy Dobkins Ellen Zelenko

חוברות עבודה שיש לרכוש
) Even More Unseens 2 (ECB) ( light green
 Way to Go / Harriet Coddington, Judy Dobkins,
Ellen Zelenko- workbook

חוברות העבודה אינן כלולות בפרויקט ההשאלה ,יש לרוכשן.

יש לוודא שכל חוברות העבודה אינן משומשות .
יתכן שיצטרכו לקנות חוברת נוספת במשך השנה.

English Speakers:
 KeyStone student edition B

 Dictionary English – Hebrew

 KeyStone student edition B workbook to be
purchased at Wiz Kids
 Notice about a novel will be given during the year.

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה ח' – תשפ"ב
סידור ,סליחות

 לפי נוסח בית אבא.
 שמות  -מקראות גדולות ,בהוצאת "משה חי".

תנ"ך

 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".
 פניני הלכה "שבת" – מותאם לתוכנית הלימודים לתלמידי כיתה ח'.

דינים

 חוברת עבודה בדיני שמיטה תירכש במרוכז בתחילת השנה.

תושב"ע

 ספר" :מסע אל המשנה" א

לשון ,הבנה והבעה

 חוט"בים לשון ח' – ד"ר דולי לוי ומאיה דלל – הוצאת רכס

ספרות

 עלי ספרות לכיתה ח' -מירה לוינגר ,ברכה אביקסיס ,הוצאת מודן.
 מתמטיקה לכיתה ח' –סדרת צמרת חלקים א' ,ב'  ,יצחק שלו ואתי עוזרי .לפי התוכנית
החדשה.

מתמטיקה

תולדות עם ישראל
מדעים

 מחשבון מדעי.
הערה :באתר של אמנה מפורסמת עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השונות.
בתחילת שנת הלימודים תיערך בחינה על העבודה.
ציון המבחן יכנס לממוצע הציונים של מחצית א'
 מדור לדור חלק ג'
 מדעי החיים לכיתה ח' – מט"ח.
 מדעי החומר לכיתה ח' – מט"ח.
 כדור הארץ -סביבה -אדם – הוצאת מט"ח.

גיאוגרפיה
אנגלית:
חוברות עבודה שיש לרכוש

ספר

 Just Thinking / Nina Daon workbook / ECB
 Just Thinking / Nina Daon / ECB
 Unseens 3 /ECB
חוברות העבודה אינן כלולות בפרויקט ההשאלה ,יש לרוכשן.
יש לוודא שכל חוברות העבודה אינן משומשות .
יתכן שיצטרכו לקנות חוברת נוספת במשך השנה.
English Speakers:
 Key Stone student edition C

 Dictionary English – Hebrew

 Key Stone student edition C workbook to be
purchased at Wiz Kids
 Notice about a novel will be given during the year.

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה ט' – תשפ"ב
סידור ,סליחות
תנ"ך
דינים
תושב"ע
מחשבת ישראל
לשון ,הבנה והבעה
ספרות

 לפי נוסח בית אבא.
 ספר ויקרא – מקראות גדולות ,בהוצאת "משה חי".
 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".
 פניני הלכה – הלכות ברכות ובין אדם לחברו .מותאם לתוכנית הלימודים לתלמידי
כיתה ט'.







מתמטיקה

תולדות עם ישראל
ביולוגיה
פיזיקה
אזרחות
גיאוגרפיה
אנגלית









חוברת עבודה בדיני שמיטה תירכש במרוכז בתחילת השנה.
"אמונה וגאולה" -הרב ד"ר יוחאי רודיק ,הרב זאב קרוב ,הוצאת מעלות.
מטיילים בשבילי הטקסט –קורן נשר שרעבי ו-נגה גנאל
עלי ספרות לכיתה ט' – מירה לוינגר ,ברכה אביקסיס ,הוצאת מודן.
(הספר החדש כריכה בצבע אדום)
קבוצות  4-5יח"ל – מתמטיקה לכיתה ט' – גבי יקואל ,רחל בלומנקרנץ  ,חלק א' +
חלק ב'
קבוצת  3יח"ל – מתמטיקה לכיתה ט' חלקים א'-ב' ,סדרת 'מעוף' – אתי עוזרי ויצחק
שלו .מתאים לתוכנית הלימודים החדשה.
(מי שלא יודעת היכן היא משובצת שתמתין לתחילת השנה).
מחשבון מדעי.
הערה :באתר של אמנה מפורסמת עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השונות.
בתחילת שנת הלימודים תערך בחינה על העבודה.
ציון המבחן יכנס לממוצע הציונים של מחצית א'
ואלה תולדות היהודים בימי הביניים -הוצאת מט"ח
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' – הוצאת מט"ח
פיזיקה וטכנולוגיה – הוצאת מט"ח.
אזרחות במדינת ישראל – ד"ר דוד שחר ,הוצאת כנרת ,זמורה ,דביר.
ישראל האדם והמרחב :נושאים נבחרים בגאוגרפיה – הוצאת מט"ח.
חוברות עבודה שיש לרכוש

ספר

5 points:
Imagine workbook / ECB.
 Imagine / ECB.
Grammar book – New Practice Your Grammar
)for the 9th grade ECB (purple
4 points:
Grammar book – New Practice Your Grammar  Heads up / ECB
)for the 9th grade ECB (purple
Heads up workbook / ECB







חוברות העבודה אינן כלולות בפרויקט ההשאלה ובעליית הנוער .יש לרוכשן.

יש לוודא שכל חוברות העבודה אינן משומשות .

English Speakers:
 Key Stone student edition D

 Dictionary English – Hebrew

 Key Stone student edition D workbook to be
purchased at Wiz Kids
 Notice about a novel will be given during the
year.

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה י' – תשפ"ב
סידור ,סליחות

 לפי נוסח בית אבא.
 במדבר – מקראות גדולות  ,בהוצאת "משה חי".

תנ"ך

 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".

תושב"ע

מחשבת ישראל 


תולדות עם

ישראל


לשון






ספרות






מתמטיקה




 הכל עניין של כימיה ,אילנה ניר ,אורית סיון-ישראלי ,מירה תמיר .הוצאת רכס.
כימיה


ביולוגיה
 ביולוגיה של האדם -עדי מרקוזה-הס ,דידה פרנקל ,נורית בשן.

ביוטכנולוגיה
 חוברת פנימית תירכש במהלך השנה.

אנגלית:

חוברות עבודה שיש לרכוש
ספר

5 points:

Dictionary English – English – Hebrew /Oxford
 Master Class / ECB

Master Class workbook / ECB

– New Practice your Grammar for the 9th grade

from last year – ECB
 חוברת נוספת תירכש בהמשך.
4 points:

Dictionary
תבוא הודעה 

– New Practice your Grammar for the 9th grade

from last year – ECB
חוברות העבודהאינן כלולות בפרויקט ההשאלה ובעליית הנוער .יש לרוכשן.
חוברות העבודה אינן משומשות .
יש לוודא שכל

יתכן שיצטרכו לקנות חוברת נוספת במשך השנה.


English Speakers:

Perfecting the New Module E/UPP publishers

English-English-Hebrew Dictionary

The novel Night/ Eli Wiesel ,
)( to be read as a summer assignment
חמדת ימים ב' -הלכות שבת לתלמיד -חלק ב' ,אמנון פרנקל .
"אמונה וגאולה" -הרב ד"ר יוחאי רודיק ,הרב זאב קרוב ,הוצאת מעלות.
חו
מסורת ומהפכות – כרך ראשון ,הוצאת מכון הר ברכה( .ניתן לרכוש מבנות יב').
השיבה לציון -כרך שלישי ,הוצאת מכון הר ברכה.
שיאי לשון – ד"ר דולי לוי ,מאיה דלל ,הוצאת רכס
חוחו
תהילה – ש"י עגנון.
הערכה חילופית :באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:
 .1מישהו לרוץ איתו – דוד גרוסמן ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.
 .2לא מפסיקים אהבה באמצע – ליאור אנגלמן ,הוצאת כנרת ,זמורה ,דביר.
 .3הכלב היהודי – אשר קרביץ ,הוצאת ידיעות ספרים.
קבוצת  5יחידות :מתמטיקה לשאלונים  035804 – 035806חלק א' -בני גורן
קבוצת  4יחידות :מתמטיקה לשאלונים  035804 – 035806חלק א' -בני גורן
קבוצת  3יחידות :מתמטיקה – שאלון  – 35803גבי יקואל  ,משבצת .
 מחשבון מדעי.
הערה :באתר של אמנה מפורסמת עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השונות.
בתחילת שנת הלימודים תערך בחינה על העבודה.
ציון המבחן יכנס לממוצע הציונים של מחצית א'











בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה י"א – תשפ"ב
 לפי נוסח בית אבא.

סידור ,סליחות

 ספר בראשית– מקראות גדולות ,בהוצאת "משה חי".
 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".

 במעגלי ההלכה – דינים ומבוא מסלול תושב"ע – הוצאת מרכז הלכה והוראה.
 לקט מצוות מתוך ספר החינוך
 משפט חברה ורפואה מספרות השו"ת.
" אמונה וגאולה" – הרב ד"ר יוחאי רודיק ,הרב זאב קרוב ,הוצאת מעלות .
 מסורת ומהפכות – כרך ראשון ,מכון הוצאת הר ברכה.
 חורבן וגבורה נאציזם ושואה– כרך שני ,הוצאת מכון הר ברכה.
 השיבה לציון – כרך שלישי – הוצאת מכון הר ברכה.
 קבוצת  5יחידות :שאלון  – 035806חלק ב' + 1חלק ב' – 2בני גורן.
 קבוצת  4יחידות :שאלון  – 035804חלק ב' + 1חלק ב' – 2בני גורן.
 קבוצת  3יחידות :מתמטיקה – שאלון  – 35803גבי יקואל ,משבצת .
 מחשבון מדעי.

תנ"ך

תושב"ע
מחשבת ישראל
תולדות עם ישראל

מתמטיקה







לשון ,הבנה והבעה
מגמה ביולוגיה

מגמה ביוטכנולוגיה
מגמה כימיה
סוציולוגיה
מגמת ארץ ישראל






הערה :באתר של אמנה מפורסמת עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השונות.
בתחילת שנת הלימודים תערך בחינה על העבודה.
ציון המבחן יכנס לממוצע הציונים של מחצית א'
שיאי לשון – ד"ר דולי לוי ,מאיה דלל ,הוצאת רכס.
פרקים באקולוגיה – רות אמיר (מהדורה שנייה מורחבת ,ספר ירקרק).
התא -יחידת החיים -חיה גרוס ,יהודית עתידיה.
ילקוט דיגיטלי – כל אחת תצטרך לשלם  50שח עבור מנוי בילקוט הדיגיטלי.
הנדסה גנטית :מעקרונות ושיטות למחקר ויישומים/דן מיכאל ,ענת ירדן,
בהוצאת מל"מ ומכון ויצמן למדע.
חוברות פנימיות יירכשו במהלך השנה.
חומר במחשבה קדימה 3 ,יחידות  ,מהדורה חדשה – ידידה גוטליב ,אורית מולווידזון – ניתן
לרכוש מתלמידות שסיימו יא'.
תירכש חוברת עבודה בתחילת השנה.
תירכש חוברת עבודה בתחילת השנה

חוברות העבודה אינן כלולות בפרויקט ההשאלה ובעליית הנוער .יש לרוכשן.

יש לוודא שכל החוברות העבודה אינן משומשות .
יתכן שיצטרכו לקנות חוברת נוספת במשך השנה.
אנגלית:

יש לרכוש

ניתן לקבל מהשאלת ספרים
5 points:
 High five / Roberta Revesz – ECB

 High five / Roberta Revesz – ECB workbook
 Dictionary English English Hebrew
 Perfecting the new Module E / upp

4 points:
 Total Bagrut C (unseens) – AEL
 Dictionary
English Speakers:
 Headphones with microphone
–  Everyone MUST purchase a dictionary: Oxford
English-English-Hebrew.
 Total Bagrut Module G / AEL
) Perfecting the new Module E / upp (from last year
תלמידות הניגשות לבגרות בע"פ תצטיידנה במערכת שמע אישית!
מומלץ לקנות סוג טוב האוטם רעשים!

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמנה" – לכיתה י"ב – תשפ"ב

סידור ,סליחות

 לפי נוסח בית אבא.
 ספר דברים  -מקראות גדולות ,בהוצאת "משה חי".

תנ"ך

תושב"ע
ספרות
אזרחות
מתמטיקה

ביולוגיה

 תנ"ך שלם בהוצאת "קורן".









בית  ,חינוך ומשפחה – הוצאת מעלות.
במעגלי ההלכה – דינים ומבוא -מסלול תושב"ע ,הוצאת מרכז הלכה והוראה.
חוברת יחידת משנה -תירכש במרוכז בתחילת השנה.
בית הבובות – הנריק איבסן.
"להיות אזרחים בישראל" -ספר החדש בצבע תכלת.
קבוצת  5יחידות :שאלון  – 35807חלק א' וחלק ב' – בני גורן.
קבוצת  4יחידות :שאלון  - 35805בני גורן.
קבוצת  3יחידות )35381( 802 :גבי יקואל חוברת מאגר .802






פרקים באקולוגיה – רות אמיר (מהדורה שנייה מורחבת ,ספר ירקרק)(.הספר מכיתה י"א)
התא -יחידת החיים -חיה גרוס  ,יהודית עתידיה.
ילקוט דיגיטלי – כל אחת תצטרך לשלם  50שח עבור מנוי בילקוט הדיגיטלי.
חומר למחשבה  -5אורית מולווידזון וידידה גוטליב 5 ,יחידות (ירוק) הוצאת רכגולד.

כימיה

 הכימיה שביננו-מהדורה חדשה  ,2020משה זמיר ,לתוכנית של ( 70%-30%אדום – סגול) ,הוצאת
כנרת.

מגמת ארץ
ישראל

 תרכש חוברת עבודה בתחילת השנה

חוברות העבודה אינן כלולות בפרויקט ההשאלה ובעליית הנוער .יש לרוכשן.

יש לוודא שכל חוברות העבודה אינן משומשות .
יתכן שיצטרכו לקנות חוברת נוספת במשך השנה.
אנגלית:
ניתן לקבל מהשאלת ספרים

יש לרכוש

5 points :
High Five workbook / Roberta Revesz / ECB
) High five/ Roberta Revesz / ECB (from last year
)(from last year
 The Wave
Dictionary - English – English – Hebrew
4 points
Dictionary – English – English - Hebrew
Unseen book – Bagrut Plus for module E / AEL
תלמידות הניגשות לבגרות בע"פ תצטיידנה במערכת שמע אישית!
מומלץ לקנות סוג טוב האוטם רעשים!






