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רשימת ספרים לכיתות ז' תשפ"א
שם הספר

מקצוע
מתמטיקה
א' ,ב'

סדרת צמרת -חלקים א' ,ב' ,ג' – יצחק שלו ואתי עוזרי
כיתת מופ"ת –
מתמטיקה לחט"ב של הוצאת מט"ח  :כיתה ז' חלק  1,2,3וכיתה ח' חלק 1
 +שאלון  804-806יואל גבע חלק א'
כיתת מדעים -רכישה מרוכזת של חוברת בתחילת השנה.

פיזיקה

כיתת מופ"ת – רכישה מרוכזת של ספר בתחילת השנה.
כיתת מדעים -רכישה מרוכזת של חוברת בתחילת השנה.

מדעים

מדעי החומר לכיתה ז' -הוצאת מט"ח
מדעי החיים לכיתה ז' – הוצאת מט"ח
חוט"בים לשון ז' – ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

עברית
אנגלית
ספר  +חוברת
עבודה

Way To Go by Judy Dobkins (ECB)\ Book and Practice book
)Grammar Worksheets 3 (ECB

מדעית/מופ"ת

Way To Go by Judy Dobkins (ECB)\ Book and Practice book
Grammar Helper 3 by Batia Elizar , Ronit Bord
שפה מספרת תרבות משרד החינוך ספר א'  +חוברת א'  -הוצאת בונוס יבנה

ערבית
תרבות ישראל

חיים בתוך סיפור ,הוצאת תכנית בארי – מכון הרטמן

היסטוריה

מסע אל העבר -עולמות נפגשים  - 5-16הוצאת מט"ח
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רשימת ספרים לכיתות ח' תשפ"א
שם הספר

מקצוע
מתמטיקה
א' ,ב'

מתמטיקה לכיתה ח' -סדרת צמרת חלקים א'+ב' אתי עוזרי/יצחק שלו
כיתת מופ"ת –
מתמטיקה לחט"ב של הוצאת מט"ח – כיתה ח' חלק 2
"אפשר גם אחרת" כיתה ט' חלק א+ב לרמות א' ורמות מוגברות
יואל גבע  5יח"ל כרך א'
כיתת מדעים -רכישה מרוכזת של חוברת בתחילת השנה  + +שאלון 804-806
יואל גבע חלק א'.
כיתת מופ"ת -רכישה מרוכזת של ספר בתחילת השנה.
כיתת מדעים -רכישה מרוכזת של חוברת בתחילת השנה.
מדעי החומר לכיתה ח' – מט"ח
מדעי החיים לכיתה ח'  -מט"ח
חוברת מדעים -רכישה מרוכזת בתחילת השנה .
חוט"בים לשון – חינוך לשוני לכיתה ח' ,ד"ר דולי לוי  /מאיה דלל

פיזיקה
מדעים

עברית
ספרות
היסטוריה
אנגלית
הקבצה א'
ספר  +חוברת
עבודה
ספר דקדוק
אנגלית
הקבצה ב'
ספר  +חוברת
עבודה
ספר דקדוק

שורשים וכנפיים ח' -מרים מיינר ,בינה גלר-טליתמן  /קציעה טביביאן
מסע אל העבר -קדמה ומהפכות מאות 16-19
מאת קציעה אביאלי –טביביאן ,הוצאת מט"ח.
)InTouch – by Miriam Shtaierman (UPP
Student`s Book and Practice Book
)Grammar Helper 4- (UPP
By Batia Elazar, Ronit Broder
)Join Us - By Ruth Shemesh (ERIC COHEN
Student`s Book and Practice Book
)Grammar Worksheets 3 ( ERIC COHEN
*ייתכן ובהמשך השנה יהיה צורך ברכישת ספר נוסף ,הודעה תימסר בהמשך.

ערבית
מקרא
תרבות
ישראל

אל ערביה א' – מהדורה חדשה – הוצאת רכס
ספר תנ"ך מלא ללא פירושים – הוצאת קורן
שונים ומשנים את העולם ,הוצאת תכנית בארי – מכון הרטמן
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רשימת ספרים לכיתות ט' תשפ"א
שם הספר
חוט"בים לשון ט' -ד"ר דולי לוי  /מאיה דלל

מקצוע
עברית
ספרות
היסטוריה
אזרחות

שורשים וכנפיים ט' -מרים מיינר  /בינה גלר טליתמן  /קציעה
מסע אל העבר  -העולם המודרני במשבר  /הוצאת מט"ח
אזרחות במדינת ישראל -דוד שחר

מתמטיקה
הקבצה א'
מתמטיקה
לכיתת
מופ"ת

מתמטיקה לכיתה ט' חלק א'  +ב' – גבי יקואל
*כיתת מדעים -הודעה תימסר בתחילת שנה.
בני גורן ( 806ב,1-ב)2-
 +שאלון  804-806יואל גבע חלק א' +ב'

מתמטיקה
הקבצות ב'

סדרת מעוף – חלק א' וחלק ב' – אתי עוזרי ויצחק שלו
כיתה ט'  -פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' ,הוצאת מט"ח.
כיתת מופ"ת -רכישה מרוכזת של ספר בתחילת השנה.
כיתת מדעים -רכישה מרוכזת של חוברת בתחילת השנה.

פיזיקה

ביולוגיה
אנגלית
הקבצה א'
ספר  +חוברת
עבודה
אנגלית
הקבצה א'
ספר דקדוק
אנגלית
הקבצה ב '
ספר  +חוברת
עבודה
ספר דקדוק

כימיה ומדעי החיים – הוצאת מט"ח
Imagine by Nicole Broder and Nina Daon
Student`s Book And Workbook

)Grammar Helper 5- (UPP
By Batia Elazar, Ronit Broder
)Heads Up! By Maggie Ben Zion (ERIC COHEN
Student`s Book And Workbook
)Grammar Worksheets 4 (ERIC COHEN
*ייתכן ובהמשך השנה יהיה צורך ברכישת ספר נוסף ,הודעה תימסר בהמשך.

ערבית

אל ערביה ב' – מהדורה חדשה – הוצאת רכס

תנ"ך

תנ"ך מלא ללא פירושים -הוצאת קורן
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