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 )

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג - שכבה ט' 
על מועד השאלת ספרים תימסר הודעה בהמשך באתר ביה"ס   

עלות השאלת ספרים דרך ביה"ס 280 ₪ התשלום רק במזומן או בצ'ק  
)עלות ההשאלה נתונה לשינוי ע"פ החלטת הכנסת

הערותהוצאההמחבר שם הספרמקצוע 

שרי הוצאה קורן נשר שרעבי " סט מטיילים בשבילי הטק"עברית

לאור 

1. מגוון לכיתה ט' ספרות
2. הקמצן / מולייר  

 ת"ל

תרגום: 

אלי ביז'אווי 

מעלות

הוצאת לוקוס

מט"ח המאה ה- 20 - העולם המודרני במשבר היסטוריה 

)לא כלול   ללא פירושים –. תנ"ך מלא 1תנ"ך 

 בהשאלה(

 ימסרתהודעה על ספר נוסף 

  בהמשך

כנרת זמורה דוד שחר אזרחות המדינה ישראל אזרחות

ביתן 

אזרחות

רכישה מרוכזת בתחילת  מופת י.טשרניחובסקי חוברת מופ"ת 1פיסיקה ט'

 השנה

ר. ספדי פיסיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 2פיסיקה ט'

 ח. בן חורין  

ירון מרקוביץ   ד.

מט"ח  

פיסיקה

6ט ' -3ט ' 
ר. ספדי פיסיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' 

 ח. בן חורין  

ד. ירון מרקוביץ  

מט"ח  

מט"ח  1.כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'6ט  -1מדעים ט

מתמטיקה 

1ט'

כרכים א' 806+804יח"ל שאלונים  4-5

ב' +

עים לחט"ספרים המיועדיואל גבע 

מתמטיקה 

2ט' 

1. מתמטיקה לכיתות ט' חלק א'
2. מתמטיקה לכיתות ט' חלק ב' 

משבצת  גבי יקואל

מתמטיקה 

1א 6ט'-3ט'
1. מתמטיקה לכיתות ט' חלק א' 
2. מתמטיקה לכיתות ט' חלק ב' 

מהדורה חדשה  גבי יקואל

מתמטיקה מיצוי 

 2א 6ט'  – 3ט' 
 הודעה על רכישה תימסר חוברת בית ספרית

בתחילת השנה
ית  אנגל

2ט  -1ט 
 Imagine E. COHENחוברת    ספר + חוברת+

)החוברת ברכישה עצמית( 

1אנגלית א'

6ט'  - 3ט' 

 Imagine E. COHENהחוברת    ספר + חוברת(

 ברכישה עצמית( 

2אנגלית א'

6ט'  - 3ט' 

ישה עצמית()החוברת ברכ Heads up  ECBחוברת  + לימוד ספר 

גיאוגרפיה  

אדם וסביבה 

"המרחב הישראלי "  .1
2.אטלס אוניברסיטאי פ. משה ברוור 

ברכישה מרוכזת ע"י  מט"ח  

 ביה"ס

 לא כלול בהשאלה 

משבצת 
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הערותהוצאההמחבר שם הספרמקצוע 

ספר ג' לסטרהאלה ושפה מספרת תרבות לכיתה ט' ערבית

חוברת בית ספרית לשיפור קריאה רוסית

  בהמשך.  תירכש במרוכזוכתיבה 

החוברת של  קניה מרוכזתHACHETTEספר צהוב Adosphere 2צרפתית

 בתחילת שנה 

רכישה מביה"סחוברת לימוד ידיעת הארץ של"חשל"ח 

תרבות יהודית 

ישראלית 
מסר בהמשך  יה תהודע "דפי יחסים"  

הערה: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום נוסף . 
תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים בצבע אחיד(גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס 

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.




