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  שכבת ט'   -רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג  
   

 הוצאה   שם הספר וציוד  מקצוע 

 עברית
 לשון לכיתה ט'  חוט"בים

 רכס 
 מדגישים )מרקרים( בשני צבעים, תיקיה שקופה עם דפדפת עברית.  A4: מחברת   ציוד

 קורן  תנ"ך מלא ללא פירושים.  תנ"ך 

 היסטוריה 
   "1939   – 1870העולם המודרני במשבר  –"מסע אל העבר 

 מט"ח 
 מדגישים )מרקרים( בשני צבעים, דפדפת עברית ושמרדפים.    A4: מחברתציוד

 כנרת, זמורה ביתן ד"ר דוד שחר – "אזרחות במדינת ישראל לחטיבת הביניים" אזרחות

 מט"ח    כימיה ומדעי החיים לכיתות ט' מדע וטכנולוגיה 

 מט"ח  פיסיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'  פיסיקה

 מתמטיקה 

     מצוינות, עתודה מדעית טכנולוגית:קבוצות: 

 חינוך מתמטי בע"מ  ספר אפור חלקים א'+ב'  -אפשר גם אחרת לכיתה ט'

   ₪ 35 -חוברת פנימית לקב' מצוינות ולקב' מדעית טכנולוגית

   מחשבון מדעי  

   הקבצה א' :  

   הוצאת משבצת חלקים א' ו ב'  גבי יקואל ורחל בלומנקרנץ -מתמטיקה לכיתה ט'

   מחשבון מדעי  

   הקבצות : ב', אתגר ומיצוי: 

   קפ"ל לכיתה ט'  חלקים א' + ב' 

   מחשבון מדעי  

   קבוצת מיצוי 

   קפ"ל לכיתה ט'  חלקים א' + ב' 

     casioמחשבון מדעי 

הכנה למפמ"ר   -בכל ההקבצות התלמידים ירכשו חוברת פנימית של בית הספר 

 ₪   35.-ולתיכון בעלות של 
  

עפרונות מחודדים /עפרונות חודים +חודים   2: בקלמרמחברות חשבון גדולות   2: ציוד

עטים  3,  מחוגה ,מחדד ומחק סרגלים:קטן,משולש ישר זוית,סרגל ובו מעגלים, מד זוית

 בצבעים שונים,מרקרים,דפדפת חשבון גדולה, תיקייה שקופה ובה שמרדפים

  

 ערבית

   על פי השיבוץ שקיבלתם בסוף שנה"ל יש לרכוש:

   )שפה מספרת תרבות חלק ב'(לשמור ספרים משנה שעברה  – 1הקבצה א/

 ספר בלבד  –ולרכוש שפה מספרת תרבות חלק ג' 

   חוברת עבודה פנימית – 2הקבצה א/

   עפרונות מחודדים  2, תיקייה שקופה, 4Aציוד: מחברת 

 CA VA BIENספר וחוברת תרגילים : צרפתית
       HACH 

ETTE 

  

 אין להגיע עם נעלי "אולסטאר", נעליים שטוחות אינן מומלצות. –נעלי ספורט 

 בנוסף מכנס קצר מתחת.מכנס אימונית )טרנינג( ארוך או עד הברכיים. 

 לשיעורים המתקיימים מחוץ לאולם הספורט מומלץ להצטייד בבקבוק מים, כובע וקרם הגנה.

 רשימת  ציוד וספרים נוספים תימסר לתלמידים בתחילת שנת הלימודים.  תחומים נוספים 
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 אנגלית   - גרשימת ספרים ט' תשפ"

  

   ההקבצה  

 קבוצת מצוינות  

Imagine – book + workbook – EC 

Grammar Worksheets 5 – EC 

   unseensבתחילת שנה תבוא הודעה על רכישת ספר 

 עברי –אנגלי  –אנגלי   מילון אוקספורד

 נושאים  2-מחברת שורה בגודל פוליו 

 קלסר/תיקיים +דפדפת שורה 

1קבוצת לימוד א    

  

Just Imagine – book + workbook – EC 

Grammar to go 3 - UPP  

 עברי –אנגלי  –אנגלי   מילון אוקספורד

 נושאים  2-מחברת שורה בגודל פוליו 

 קלסר/תיקיים +דפדפת שורה

2קבוצת לימוד א  
On  Track book + workbook 

Grammar Worksheets 3 – EC 

 אנגלי – אנגלי – עברי  מילון אוקספורד  

 נושאים  2-מחברת שורה בגודל פוליו   

 קלסר/תיקיים +דפדפת שורה  

  On  Track  alternative book + workbook לימוד ב  קבוצת

  Grammar Worksheets 3 – EC 

 אנגלי – אנגלי – עברי  מילון אוקספורד  

 נושאים  2-מחברת שורה בגודל פוליו   

 +דפדפת שורה קלסר/תיקיים  

  
 בהצלחה ושנה טובה  

  
 הצוות החינוכי חט"ב דקל וילנאי עמל 

  
 

 


