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 שם הספר המחבר וההוצאה המקצוע 

 אנגלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ספרי לימוד:

 

* Imagine – course book, ECB 

 ( Imagine – workbook :בנוסףת מחוננים ונחשון ירכשו ותלמידי כית)  

* Grammar Helper 5, UPP   

* Exam Practice For Module C, ECB  

   ספרי של דיסק הקראה  רכושל מומלץלתלמידים הזכאים להקראת שאלון *

 הלימוד.   

 

 מילונים רגילים המאושרים לשימוש:

* Kernerman, Lonnie Kahn.  (2003). Oxford English-English-       

   Hebrew Student's Dictionary.  

* Zilberman, S.  (2012).  New Comprehensive English-Hebrew,    

   Hebrew - English Dictionary.  

 

 מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:

 שם הדגם והמפתח

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 

 השימוש במילון מאושר במבחנים בספרות והבנת הנקרא בלבד.*
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  אזרחות
                                לא כולל נחשון

 נרתכ  דוד, שחר –אזרחות במדינת ישראל 

  –ביולוגיה 
  נחשון תלא כולל כית

 בתחילת שנת הלימודים קנייה מרוכזת

 ת הלימודיםבתחילת שנ וריימספרטים  גיאוגרפיה

קציעה אביאלי  – 1939 – 1870מסע אל העבר: העולם המודרני במשבר  היסטוריה
 מטח–טביביאן 

 תלכית רק -כימיה  
 נחשון

 רכס ,יעקבי דבורה -בסביבת הכימיה -
 מכון וייצמן )חוברת ירוקה( איטה,כהן  – חוברת נתונים -כימיה אתגר -

 התשלום יעשה בעת הרכישה  של חוברת בהפקת בית ספר, מרוכזתקניה  לשון

 רק -מדעי המחשב  
 נחשוןתות יכ

 ומחוננים

 הוצאת מבט לחלונות -עצמים תחילה  -יסודות מדעי המחשב חלק א

כיתה  -מתמטיקה 
 רגילה

 אחרי בחינת המיון במתמטיקה ,יימסר בתחילת השנה

כיתת  -מתמטיקה 
 מחוננים

)באישור  הוצאת משבצת, גבי יקואל –מתמטיקה לכיתה ט', כרך א + כרך ב -
 משרד החינוך(

)כריכה כחולה( מהדורה כרך א  –יואל גבע  - 804+806שאלון  -מתמטיקה -
 מעודכנת.

 תכית -מתמטיקה 
 נחשון

 ב  כרך א + כרך כיתה ט',  -מתמטיקה לחטיבת הביניים  -אפשר גם אחרת -
 ת תלהוצא

)כריכה כחולה( מהדורה כרך א  – יואל גבע - 804+806שאלון  -מתמטיקה -
 מעודכנת.

בתחילת השנה של מקראה על פי תכנית הלימודים של ביה"ס  קניה מרוכזת                                    ספרות  
  .יעשה בעת הרכישה ש"ח 55של  התשלום

אין חובה למטלת יומני קריאה ) ספרים 2כמו כן, התלמידים יתבקשו לקרוא 
 (לרכוש

 קניה מרוכזת, התשלום יעשה בעת הרכישה ספרדית

 אברהם  שרוני –עברי  –מילון ערבי - ערבית
מהדורת  –מזרחי אלי  –חוברת עבודה לתלמידי כיתות ט'  קניה מרוכזת של-

 התשלום יעשה בעת הרכישה  – חתשע"
 פיסיקה

 

 בונוס  - יבגניה גבאי – חלק א'  - סיתיפיסיקה בס

ת וכית רק  -פיסיקה 
 ונחשוןמחוננים 

 עדי רוזן -כרך א: אופטיקה גיאומטרית  –קרינה וחומר 
 

  Comment Ca va 1 - Valerie Laskov  חוברת צהובה צרפתית
 

 רכישה מרוכזת בתחילת השנה
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    - התשלום יעשה בעת הרכישה –חוברת עבודה פנימית  קניה מרוכזת של של"ח
 ₪. 20עלות 

 , ללא פירוש. מהדורת מעלות.קורן רצוי הוצאת ,תנ"ך מלא- תנ"ך
  ,ליפשיץ יהודית – תנ"ך לחטיבת הביניים כיתה ט – ממלכת דוד ושלמה-

 מטח
 תיאטרון

 

 חומר הלימוד ניתן להורדה באתר מודל

 ,  מכון הרטמן: בעקבות לוח השנה העברי ערכים במועדם עתושב"

 שנההבתחילת  ריימס תרבות ישראל

 
 


