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  "פספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש

  ט'כיתה 

  
  תלבושת בית ספר

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

בנות. אין הגבלה לחולצות בעלות שרוול ארוך, בדגמים המתאימים לבנים וו קצרות  Tחולצות

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

     לשיעורי חינוך גופני.

  אין להגיע עם כפכפי גומי לבית הספר.

  

 הוצאה מחבר שם הספר / מקצוע

  אנגלית

   הקבצה א':

1. Imagine - Book 

2. Imagine – Work Book 

3. Celebrating Literature 

4. Grammar Worksheets 5 

ECB 
 

ECB 
 

UPP 
  

ECB     

   :2, ב'1ב' הקבצות

1. Heads Up – Book + Work Book ECB 
  

    לכל הרמות:
  ניתנת אפשרות להשתמש במילון אוקספורד שנרכש בשנים קודמות.

מהמילונים האלקטרונים  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

  כנרת  / ד"ר דוד שחר ישראלאזרחות במדינת   אזרחות

  
  

 גיאוגרפיה

 / צבייה פייןשראל האדם והמרחב י .1
/ האוניברסיטאי החדש   האטלסש לשמור משנה שעברה את י .2

   פרופ' משה ברוור

  מט"ח

 היסטוריה
/ ד"ר 1939-1870 מסע אל העבר: העולם המודרני במשבר, 

  טביביאן -קציעה אביאלי 
  מט"ח

  רכס  ד"ר דולי לוי ומאיה דלל/  חוט"בים לשון כיתה ט' לשון והבעה

  
  
  
  
  
  
  

  מתמטיקה
  

  (כולל כיתת עמ"ט) 1הקבצה  א'
מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ט' (צבע  –אפשר גם אחרת 

  אפור) חלקים א', ב'
  
  

הטכניון 
והאוניברסיטה 

  העברית
  

  

  :2הקבצה א'
  / גבי יקואלמתמטיקה לכיתה ט'  חלקים א,ב 

  
  גבי יקואל

  הקבצה ב'
/ אתי עוזרי סדרת מעוף, חלקים א, ב  –מתמטיקה לכיתה ט' 

  שלוויצחק 
  

אתי עוזרי 
  ויצחק שלו

  הקבצה מיצוי:
  ' / טובה איילוןקפ"ל א' + ב' לכיתה ט

  

האוניברסיטה 
  העברית

  
  מדעים

  

  / ד"ר נורית קינן, חוה בן חוריןכימיה ומדעי החיים  .1
 פיסיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' .2

  כולל כיתת עמ"ט

  מט"ח
  

  מט"ח

  מקראה - מגוון ט' .1  ספרות
  אלי ביז'אווי בתרגום – מולייר – הקמצן .2

  מעלות

 ערבית

  :קבוצת מתקדמים
  (ספר אדום) אלה ולסטרה חלק ג'/  שפה מספרת תרבות

  
  הקבצה ב'

  / הוצאת מט"חספר א'  –לומדים ערבית 
  

  ם":אקבוצת "תרבות הערבים והאסל
  .במרוכז בתחילת שנה"ל שפנימית תירכ לימודחוברת 

  אפקט טיב
  
  
  

  מט"ח
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 הוצאה מחבר שם הספר / מקצוע

  של"ח
  במרוכז בתחילת שנה"ל. תירכשחוברת לימוד פנימית 

  *לא תינתן אפשרות להשתמש בחוברות עבודה משנים קודמות
  

  תנ"ך מלא ללא פירושים תנ"ך

תרבות 
 ישראל

  / ערכים דמוקרטיים ויהדות –עד"י 
  )לתיכון(יוחאי עדן  

  מכון הרטמן

מדעי 
המחשב 
לתלמידי 
המסלול 

-המדעי 
 טכנולוגי

  במרוכז בתחילת שנה"ל.חוברת לימוד פנימית תירכש 
  

  
  

  בברכת חופשה נעימה ובטוחה

  ובהצלחה לקראת שנה"ל הבאה

  דודו שרבי

  ביה"ס מנהל

  
 


