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 "פספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש

  ח'כיתה 

  תלבושת בית ספר
  

יש להופיע לביה"ס בתלבושת בית ספרית הנושאת את סמל בית הספר. התלבושת כוללת 

בנות. אין הגבלה לבדגמים המתאימים לבנים ו ארוך,  חולצות בעלות שרוולו  קצרות  Tחולצות

ואירועים, וחולצה כחולה(כהה) לשיעורי יש לרכוש חולצה לבנה לטקסים  לצבעי התלבושת.

     חינוך גופני.

  אין להגיע עם כפכפי גומי לבית הספר.

  

 הוצאה מחבר שם הספר / מקצוע

  אנגלית

    הקבצה א'

1. Keep Thinking -Book 
2. Keep Thinking - Practice Book 
3. Grammar Worksheets 4 
4. Looking into Literature 

ECB 
ECB 
ECB 
UPP 

   1'בהקבצה 

1. Join Us – Book + Work Book 
2. Grammar Helper 3 

.תיתכן רכישת ספר נוסף בתחילת שנה"ל  

ECB 
UPP 
 

  2הקבצה ב'

Join Us – Book + Work Book ECB 

   לכל הרמות:
  ניתנת אפשרות להשתמש במילון אוקספורד שנרכש בשנה שעברה.

 האלקטרוניםמהמילונים  אחדכמו כן, קיימת אפשרות להשתמש ב
  :בלבד הבאים

  
  7 דגם –אוקספורד – XF - לוני כהן  

 Texton Babylon 9222  - יהודה ברמן  

 Texton Babylon plus – יהודה ברמן  

  קוויקשנריTS - WIZCOMTECH  

 מילון זה ישמש את התלמידים במהלך כל שנות הלימוד בביה"ס.

  במהלך השנה יתבקשו התלמידים לרכוש ספר נוסף.
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 הוצאה מחבר שם הספר / מקצוע

 גיאוגרפיה

 
גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה  -סביבה, אדם   -כדור הארץ  .1

 ח' 
/   האוניברסיטאי החדש האטלסיש לשמור משנה שעברה את  .2

  פרופ' משה ברוור

 מט"ח

 ארבן  –שרה ליפקין, שרון שני  / לה טובה מאוד ח'ימ הבעה
  

 מט"ח

 היסטוריה
ד"ר קציעה אביאלי /  19-16קדמה ומהפכות, מאות  - מסע אל העבר 

 טביביאן -
 מט"ח

  
  
  
  

  מתמטיקה

  2, א'1ות א'הקבצ
, 'א ים חלק –מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ח'  –אפשר גם אחרת 

 'ב

חינוך מתמטי 
 בע"מ

  ה ב'הקבצ
  / אתי עוזרי ויצחק שלו  א, ב ים מתמטיקה לכיתה ח'  חלק

אתי עוזרי 
 ויצחק שלו

 מיצוי
  / טובה איילון, סדרת צמרת א,ב' ים חלק – קפ"ל לכיתה ח' 

חינוך מתמטי 
 בע"מ

  מדעים
 / נ. קינן ועמיתים מדעי החיים ח' .1
  / ח. בן חורין ועמיתים מדעי החומר ח' .2

  מט"ח
  מט"ח

 מעלות מקראה -  מגוון ח' ספרות

  
  
 תערבי

  קבוצת מתקדמים:
(מהדורה משוכתבת  / אלה ולסטרה חלק ב'  שפה מספרת תרבות

  כחול)(ספר   )2015
 אפקט טיב

  
  ם":אוהאסל הערביםקבוצת "תרבות 

  חוברת לימוד פנימית תירכש במרוכז בתחילת שנה"ל.
  

  

  של"ח
  חוברת עבודה.לרכוש  התלמידיםבתחילת שנה"ל יתבקשו 

 תנ"ך
  תנ"ך מלא ללא פירושים
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 הוצאה מחבר שם הספר / מקצוע

  
 תרבות ישראל

  
  ערכים במועדם: בעקבות לוח השנה העברי (כולל הרצל אמר)

  רכישת ספר לימוד נוסף במהלך שנה"ל.*תיתכן 
 

 מכון הרטמן

פיסיקה ומדעי 
המחשב 
לתלמידי 
המסלול 
-המדעי 

 טכנולוגי

  תימסר הודעה בתחילת שנה"ל.

כיתת 
אומנויות 
  היצירה

  תימסר הודעה בתחילת שנה"ל.

 
  בברכת חופשה נעימה ובטוחה

  ובהצלחה לקראת שנה"ל הבאה

  דודו שרבי          

  מנהל ביה"ס                                                         


