
 

 
 "א פ תש ת ' לשנט ספרי לימוד לשכבה  
 

 הוצאה ה  שם הספר  מקצוע 

 מתמטיקה 

 קבצות א'ה
בלומנקרנץ הוצ'  יקותיאל  ק א'+ב'מתמטיקה לכיתה ט' חל

 משבצת

 +הקבצות ב' 
  + תל"םמיצויג'/

 ו אתי עוזרי ויצחק של א'+ב' סדרת מעוף ה ט' חלק יתמתמטיקה לכ

 ההקבצותלכל 
 מחשבון מדעי 

 רכש במהלך השנה יחוברת נוספת ת
 

 וצאת מט"חה העולם המודרני במשבר –"מסע אל העבר"  ה היסטורי 

  ( בתחילת שנה מודפסתה ישלרכ תנ נית) לה במשובחוברת תוע אזרחות   

 בית ער   
 אלה ולסטרה ר ספר מכיתה ח'( )נא לשמו ספר  ' ב חלק  –ספרת תרבותמשפה  ותית ספר -א 

  הודעה תימסר בתחילת שנה ני המזרח פ -ב

 מדעים  
 לכיתות הרגילות 

 מט"ח הוצאת ט'פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה 

 מט"חהוצאת  ימיה ומדעי החיים לכיתה טכ

 מדעית 
 "חמטהוצאת  כימיה ומדעי החיים לכיתה ט ביולוגיה

 ו"ןמטמהוצאת  מערכות יכים וחוקרים אנרגיה תהל קהפיזי

 סייבר 
 מט"חהוצאת  ימיה ומדעי החיים לכיתה טכ וגיהביול

 הוצאת רכס רון הדר /רמה א' ט'לכיתה פיזיקה  פיזיקה

 וצאת רכסה ה אחרונה תשע"ז מהדור – בים לשון לכיתה ט'"חוט עברית 

  השנה  ז בתחילת פנימית תירכש באופן מרוכ חוברת של"ח 

 תנ"ך 

  ( ת שנה בתחיל מודפסת ה יש לרכ   נת נית )  שובתועלה במ פנימיתחוברת 

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

      ו   ושלים אבינוני יר  הוצ' קורן 
 סימניות   מעלות עםתנ"ך ה

 ישמש את התלמידים עד סוף י"ב 

 פרות ס

"קריית חינוך    ספרות לחטיבת הביניים –קראה פנימית לכיתה ט' מ
 סבורג" יבנה"ש גינע

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

 ליאון בוק 

 לאה גולדברג ת הארמון" מחזה "בעל

 המצורפת טבלהאם לבהת ו/או מילונית   )לכל ההקבצות(  ריאנגלי עב מילוןמומלץ  אנגלית 

 ה הקבצ 

 Harriet Coddington ECB ספר וחוברת – Just Imagine מדעית + א'

 Ruth Shemesh ECB ספר וחוברת – Join Us ב'

 Sharon Peleg UPP חוברת – Easy Going ג'

וחוברת ספר – Take Charge סייבר   Batya Elazar 

 Ronit Bodner 
UPP 
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 ר ביה"סתיע גם באמלווה לקריאה שיופ ורף דףמצ

 
 .באתר ת מצורפותהנחיוהר ביה"ס תפורסם באת  עבודה במתמטיקה 
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 משרה"ח ת ע"י  ו ת מאושר ו מילוני 

 לוני כהן  –  XF-7דגם    -וקספורד  א
Texton Babylon 9222  –  ברמן  יהודה 

Babylon plus  Texton–  דה ברמן יהו 
 TS  -  WIZCOMTECH  וויקשנרי ק
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