
 
 ב"פשת ל"הנשל 'ט התיכל דומיל ירפס תמישר

 
  .אלמ ך"נת :ך"נת

 .הנשה תליחתב םסרופי :תוחרזא

 .ךוניחה דרשמ םידומיל תוינכתל ףגאה – "םייחב תרחבו" :לארשי תבשחמ
  .ח"טמב בשקותמ סרוק – "תירבע וישכע" :העבהו הנבה ,ןושל
  :הקיטמתמ
 .הנשה תליחתב םייקתתש דומילה תומרל הקולחל םירפסה תשיכר םע ןיתמהל שי

  ץנרקנמולב לחרו לאוקי יבג / תצבשמ תאצוה ,'ב 'א םיקלח 'ט התיכל הקיטמתמ – 'א הצבקה

 ירזוע יתאו ולש קחצי / ףועמ תרדס ,'ב  'א םיקלח 'ט התיכל הקיטמתמ – 'ב הצבקה
 :דומיל תבוח - תיברע
 .דומילה רפס יבגל הנשה תליחתב ןתנית העדוה .1

 .דימלתה תומדקתה י"פע תימינפ תרבוח .2

 ןיידע שוכרל אל .ח"טמ תאצוהב 'ט התיכל םייחה יעדמו הימיכ :הימיכ+היגולויב
 .ןומטמ תאצוהב תוכרעמו םיכילהת היגרנא םירקוח :הקיזיפ

 .ח"טמ .ןאיביבט העיצק – "רבשמב ינרדומה םלועה" – רבעה לא עסמ :הירוטסיה

 .ס"היב לש תימינפ תרבוח שכרית הנשה תליחתב :ח"לש

 .םע רוא :תאצוה .תשק הבוט :םוגרת .טמנריד ךירדרפ / "הנקזה תרבגה רוקיב" :ןורטאת

  .ףסונ רפס שכריי הנשה ךשמהב .הרבעש הנשמ רפסה תא רומשל אנ  :תיתפרצ
 

   :'ט תילגנא
 .ינורטקלא וא חישק ןולימ שוכרל שי

 
GRADE 9   -    'א הצבקה 'ט
 

1."Imagine" – Harriet Coddington, E.C.B  

2." Imagine Workbook" – E.C.B 

3. Grammar Worksheets 5 – E.C.B ןיידע שוכרל אל  
4   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers . דרופסקוא ןולימ 

תנכדועמו השדח הרודהמ      ,ירבע - ילגנא - ילגנא  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d 'בי התיכ ףוס דע שומישל               

בי התיכ ףוס דע שומישל ' –  ילגנא –  ירבע / ירבע ןמרבליז  ילגנא וא   ןולימ  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
GRADE 9   -    'ב הצבקה 'ט
1."Heads Up” – Eric Cohen Books  

2.  "Heads Up Practice Book” Eric Cohen Books  

3. Grammar Helper 4 – E.C.B ןיידע שוכרל אל  
4   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers . דרופסקוא ןולימ 

תנכדועמו השדח הרודהמ      ,ירבע - ילגנא - ילגנא  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d 'בי התיכ ףוס דע שומישל               

'בי התיכ ףוס דע שומישל     –  ילגנא –  ירבע / ירבע ןמרבליז  ילגנא וא   ןולימ      

 

 

GRADE 9    -   'ג הצבקה 'ט
1. "English For Today" -  E.C.B   

2. " English For Today " - Workbook-  E.C.B  
3. Grammar Helper 3 – E.C.B ןיידע שוכרל אל  
4   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers . דרופסקוא ןולימ 

תנכדועמו השדח הרודהמ      ,ירבע - ילגנא - ילגנא  

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d 'בי התיכ ףוס דע שומישל               

'בי התיכ ףוס דע שומישל     –  ילגנא –  ירבע / ירבע ןמרבליז  ילגנא וא   ןולימ      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


