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 ג"תשפ -' שכבה ט - וקורסיםשימת ספרי לימוד ר                
 תפורסם בנפרד חינוך מיוחד תרשימת הספרים לכית*

 
  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

  :לימוד ספרי

 

  (למעט מחוננים ונחשון)הכיתות  לכל

    Imagine -  Student's  Book, ECB 

     Imagine – Practice Book,  ECB 

  לכיתת המחוננים בלבד
 High Five - Student's Book, ECB 

  veHigh Fi -  Practice Book, ECB 

  לכיתת נחשון בלבד
   Take A Stand - Student's Book, ECB  

 Take A Stand – Practice Book, ECB 

  :לשימוש  מילונים רגילים המאושרים 

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

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

Dictionary English -Hebrew . 

 :מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש

  

 שם הדגם והמפתח 

 לוני כהן – XF   - 7דגם   – אוקספורד 

-   יהודה ברמן 9222Texton Babylon  

plus Texton Babylon  - יהודה ברמן   
  

.בלבד ויומני קריאהמילון אלקטרוני מאושר במבחנים בספרות /השימוש במילון  

  

 

 אנגלית 
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  המקצוע  שם הספר המחבר וההוצאה

 אזרחות                      נכלל בסל הספרים הדיגיטלי - הוצאת כנרת, שחר דוד - במדינת ישראל  אזרחות

   

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי -הוצאת ספרי , הס -עדי מרקוזה  – סודות התא -
 -הוצאת תל  –ענת ירדן ודינה ברטוב  -  בוא למבנה התא ותפקודיומ:  מסע בתא החי -

 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי

 ביולוגיה  

  

נוף  / כלכלה תשתיות וסביבה / אוכלוסייה וישובים:  חוברות 3:  המרחב הישראלי -
 בסל הספרים הדיגיטלי ות נכלל – הוצאת מטח – סביבת עבודה+  אקלים וסביבה

 

לרכוש  – גיאוגרפיה
 לאחר השיבוץ לכיתה

 הוצאת–קציעה אביאלי טביביאן  – 1939 – 1870העולם המודרני במשבר : מסע אל העבר
 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה – מטח

 היסטוריה

     -  רכס, יעקבי דבורה - בסביבת הכימיה 
  כלל בסל הספרים הדיגיטלינ
 

לרכוש לאחר   - כימיה
 השיבוץ לכיתה

 

  דיגיטלינכלל בסל ה -הוצאת מטח  - 30%צורות  : לשון לתיכון: קורס דיגיטלי -

 בתחילת השנה מרוכזת רכישה  -מודפסת חוברת  -

 

 לשון

הוצאת , שמרת מן, נוע רגוניס ,חלק א - C# שפת משולב עצמים  מדעי המחשב  יסודות

 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה – לחלונותמבט 
 

המחשב   מדעי 
     5ט+4ט

 לא לומדים מספרים

 

 –מדעי המחשב  
כיתת +  כיתת מצוינות

 ט"עמ
 

 יםספרבסל הנכלל  - משרד החינוך אתהוצ - ערכי חיים על פרשת דרכים" : להיות אדם"

 דיגיטליה

 – ישראל מחשבת

לרכוש לאחר 

 השיבוץ לכיתה
 

 יםספרנכלל בסל ה -  אתי עוזרי ויצחק שלו  – (כריכה ירוקה) חלק א –' מתמטיקה לכיתה ט
 דיגיטליה

 יםספרנכלל בסל ה -  אתי עוזרי ויצחק שלו  –( כריכה ירוקה) בחלק  –' מתמטיקה לכיתה ט
 דיגיטליה
 

 כיתה - מתמטיקה 
  רגילה

 כיתת - מתמטיקה  יפורסם בתחילת השנה
 מחוננים 

מהדורה ( כריכה כחולה)כרך ב + כרך א –יואל גבע  – 804+806שאלון  –מתמטיקה 
 דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה  - מעודכנת

 כיתת  –מתמטיקה  
 ט"עמ+ נחשון   
   (רמון)

כיתת  –מתמטיקה   דיגיטליה יםספרנכלל בסל ה -ושלמה בן בסט  רוחמה ויונטה  - מתמטיקה בראייה אחרת
 תנופה

 תספרו נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  - הוצאת ליון בוקס  -  ספרות לחטיבה העליונה 

כריכה )ספר ללימוד השפה הערבית לשנת  הלימודים השנייה : אלערביה  
לרכוש  מומלץזו חוברת שכותבים בתוכה ועל כן  -  משרד החינוך( , סגולה
 נכלל בסל הספרים הדיגיטלי  - אותה

)מלבד כיתות     ערבית
 מחוננים, אמנות ונחשון(
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  פיזיקה בתחילת השנה יפורסם

 ח"של חוברת תימסר לתלמידים בתחילת השנה

 ך"תנ מהדורת מעלות. ללא פירוש, רצוי הוצאת קורן, ך מלא"תנ-

 תיאטרון חומר הלימוד יימסר לאורך השנה כקובץ דיגיטלי
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