ספרי לימוד לשכבה ט' לשנת תשפ"א
מקצוע
הקבצות א'
מתמטיקה

הקבצות ב' +
ג'/מיצוי +תל"ם

מתמטיקה לכיתה ט' חלק א'+ב'
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א'+ב' סדרת מעוף

פיזיקה

חוקרים אנרגיה תהליכים ומערכות

הוצאת מטמו"ן

ביולוגיה

כימיה ומדעי החיים לכיתה ט

הוצאת מט"ח

פיזיקה

פיזיקה לכיתה ט' רמה א' /רון הדר

הוצאת רכס

חוט"בים לשון לכיתה ט' – מהדורה אחרונה תשע"ז

הוצאת רכס

א  -ספרותית
ב -פני המזרח

מדעים
לכיתות הרגילות
ביולוגיה

סייבר

יקותיאל בלומנקרנץ הוצ'
משבצת
אתי עוזרי ויצחק שלו

הוצאת מט"ח
הוצאת מט"ח
הוצאת מט"ח

היסטוריה
אזרחות

מדעית

שם הספר

מחשבון מדעי
חוברת נוספת תירכש במהלך השנה
"מסע אל העבר" – העולם המודרני במשבר
חוברת תועלה במשוב (ניתנת לרכישה מודפסת בתחילת שנה)
שפה מספרת תרבות–חלק ב' ספר (נא לשמור ספר מכיתה ח')
הודעה תימסר בתחילת שנה
פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט

לכל ההקבצות

ערבית

ההוצאה

עברית
של"ח

הוצאת מט"ח
אלה ולסטרה

חוברת פנימית תירכש באופן מרוכז בתחילת השנה

חוברת פנימית תועלה במשוב
תנ"ך

ספרות

(ניתנת לרכישה מודפסת בתחילת שנה)

תנ"ך מלא ללא פירוש  -מהדורה מוגדלת 13/19
אפשרות לקנייה מרוכזת מוזלת בתחילת שנה בביה"ס

הוצ' קורן בינוני ירושלים או
תנ"ך המעלות עם סימניות

מקראה פנימית לכיתה ט' – ספרות לחטיבת הביניים "קריית חינוך
ע"ש גינסבורג" יבנה

ליאון בוק

ישמש את התלמידים עד סוף י"ב

ניתן לרכוש משומש בחנויות הספרים או מקראה חדשה בתחילת שנה בביה"ס

מחזה "בעלת הארמון"
מומלץ מילון אנגלי עברי (לכל ההקבצות) ו/או מילונית

אנגלית

הקבצה

א'  +מדעית
ב'
ג'
סייבר

ספר וחוברת – Just Imagine
ספר וחוברת – Join Us
חוברת – Easy Going
ספר וחוברת – Take Charge

Harriet Coddington
Ruth Shemesh
Sharon Peleg
Batya Elazar
Ronit Bodner

יומן קריאה לחופשה לבחירה:
" .1קיץ אחד ביחד" /ליאת רוטנר.
" .2שבועת האדרה" /דורית אורגד.
" .3רוץ ילד רוץ" /אורי אורלב.
מצורף דף מלווה לקריאה שיופיע גם באתר ביה"ס
עבודה במתמטיקה תפורסם באתר ביה"ס ההנחיות מצורפות באתר.
http://ginsyavne.iscool.co.il/

לאה גולדברג
בהתאם לטבלה המצורפת
ECB
ECB
UPP
UPP

מילוניות מאושרות ע"י משרה"ח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
קוויקשנרי WIZCOMTECH - TS

