
 בס"ד

 

 חתשע" –ז'  שכבת רשימת ספרי לימוד באנגלית

 

 : 'שכבת ז

 התלמידות להביא קלסר + חוצצים לשיעור הראשון. כלעל 

צריכות   העבודה  , חוברותהספרים צריכים להיות נקיים מכתיב 

 !! חדשות  להיות

 

 כיתות רגילות :

 

Way To Go !  \ Judy Dobkins and Ellen Zelenko -  

  ספר וחוברת עבודה 

 (.ECBבהוצאת אריק כהן )

 

 המורות ימליצו על מילון בתחילת השנה .

 
 

 : ESכיתות דוברות אנגלית )שכבת ז(  

 

Students should take note that participation in English Speakers class 

depends on the results of a diagnostic test taken at the beginning of the 

school year. 

Please do not purchase any books before your daughter has been accepted 

into the English Speakers class. The teacher will arrange purchase of the 

books. Payment will be to the teacher. 

 

English Speakers may if they wish use either the Oxford English-English-

Hebrew dictionary or an English-English dictionary.  However they must at all 

times have access to a suitable English-English dictionary as and when it is 

needed for classwork.  This is an essential requirement of the English Speakers 

course.  
  

 לחופשת הקיץ:מומלצות חוברות עבודה 

 

תלמידות המעוניינות בכך יכולות לנצל את זמן החופשה לתרגול קריאה וכתיבה 

 בעזרת החוברות הבאות )אחת או יותר, לבחירתן(:

Summer English Grade 6 (ECB בהוצאת) 

More Unseens 1/ 2  (ECB) 

Even More Unseens 1 / 2  (ECB) 

Summer Review for the 6
th

 Grade (ECB) 

Summer Days 6 (UPP) 

  

 



 

 חתשע" – 'שכבת חרשימת ספרי לימוד באנגלית 

 

)משנה שעברה( עם כל  התלמידות להביא קלסר + חוצצים כלעל 

 לשיעור הראשון. "ז שהוכתב והועבר בכיתה בדקדוקהחומר 

 

צריכות   העבודה  חוברות,  הספרים צריכים להיות נקיים מכתיב

 !! חדשות  להיות

 

 בתחילת השנה. המורות ימליצו על מילון

  

 : 'את לימוד  קבוצ

 

Keep Thinking \ Debi Partouche –  

   ספר וחוברת עבודה

New Practise Your Grammar For The 8
th

 Grade- 

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) כל הספרים  

 

 : 'ב \ 'א ת לימוד קבוצ

 

Just Thinking \ Nina Daon – 

   ספר וחוברת עבודה 

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) 

 

 : 'ב ת לימוד קבוצ

  

Join Us  !  / Ruth Shemesh- 

  ספר וחוברת עבודה

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) 

 

 : ES( ')שכבת ח  דוברות אנגלית 

 

Every student is to read at least one book over the summer vacation, and be 

prepared for a book report to be written in class in the first two weeks of the 

school year. 

 

Course Book and learning material will be announced at the beginning of the 

school year. 

 

English Speakers may if they wish use either the Oxford English-English-

Hebrew dictionary or an English-English dictionary.  However they must at all 

times have access to a suitable English-English dictionary as and when it is 

needed for classwork.  This is an essential requirement of the English Speakers 

course. 



 חתשע" –' שכבת טרשימת ספרי לימוד באנגלית 

 

)משנה שעברה( עם כל  על כל התלמידות להביא קלסר + חוצצים

 שהוכתב והועבר בכיתה חי  לשיעור הראשון. בדקדוק החומר

 

צריכות   העבודה חוברות הספרים צריכים להיות נקיים מכתיב, 

 !! .להיות חדשות

 השנה.המורות ימליצו על מילון בתחילת 

 

 : 'קבוצת לימוד  א

 

Imagine \ Harriet Coddington –  

  ספר וחוברת עבודה

Grammar Worksheets 5-  

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) כל הספרים 

 

 

 : 'ב \ 'קבוצת לימוד  א

 

Just Imagine \ Harriet Coddington –  

   ספר וחוברת עבודה

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) 

 

 

 : 'קבוצת לימוד  ב

 

Heads up \ Maggie Ben Zion –  

   ספר וחוברת עבודה

 (ECBבהוצאת אריק כהן ) 

 

 :   ES('קבוצת דוברות אנגלית )שכבת ט

 

Every student is to read at least one book over the summer vacation, and be 

prepared for a book report to be written in class in the first two weeks of the 

school year. 

 

Course Book and learning material will be announced at the beginning of the 

school year. 

 

English Speakers may if they wish use either the Oxford English-English-

Hebrew dictionary or an English-English dictionary.  However they must at all 

times have access to a suitable English-English dictionary as and when it is 

needed for classwork.  This is an essential requirement of the English Speakers 

course. 


