
תלמידי שכבת ז'

שם הספרמקצוע

מתמטיקה 
מתמטיקה משולבת לכיתה ז' – חלק א' סגול / מכון וייצמן
מתמטיקה משולבת לכיתה ז' – חלק ב' כחול/ מכון וייצמן 
מתמטיקה משולבת לכיתה ז' – חלק ג' כחול/ מכון וייצמן  

מתמטיקה (מיצוי)
מתמטיקה בהבנה לכיתה ז׳- חלק א

קפיצה לגובה לכיתה ז׳- חלק ב׳
קפיצה לגובה לכיתה ז׳- חלק ג׳

אנגלית 
Teamwork – course book – Sharon Moshe

Teamwork – workbook

עכשיו עברית לכיתה ז׳- הוצאת מט״חעברית
ספר+ סביבת לימוד מתוקשבת

שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ז'ארון הספרים

מסע אל העבר
מט"ח הוצאת5-16מאותנפגשיםעולמות–העבראלמסע

חיים בתוך סיפור – מכון בארי ומכון הרטמן 

מדעי החומר לכתה ז׳ – הוצאת מט"ח מדעים
מדעי החיים לכתה ז׳ – הוצאת מט"ח 

שפה מספרת תרבות- ספר ערבית 
שפה מספרת תרבות-  חוברת 
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תלמידי שכבת ז' קטנה

שם הספרמקצוע

 מתמטיקה
מתמטיקה בהבנה לכיתה ז' חלק א 

קפיצה לגובה לכיתה ז' חלק ב 

Goals 1 (eric cohen books) אנגלית

תנ"ך 
תנ״ך רם לבתי הספר- כיתה ז׳

תנ״ך מלא

שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ז' ספרות

 5-16מאותנפגשיםעולמות–העבראלמסעהעבראלמסע

מילה טובה מאוד ז׳עברית 

שבילי תרבות לכיתה זתרבות ישראל
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תלמידי שכבת ח'

שם הספרמקצוע

 מתמטיקה משולבת לכיתה ח' – חלק א'  מסלול כחול מתמטיקה:  הקבצה א' 
 מתמטיקה משולבת לכיתה ח'- חלק ב' מסלול כחול 

 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ח' חלק א' מתמטיקה: הקבצה ב׳
 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ח'  חלק ב'

אנגלית: הקבצה א' 
New Directions Plus – course book – Andrew Wilson

New Directions Plus – workbook

Join Us- Book  Ruth Shemesh – ECBאנגלית: הקבצה ב'

Join Us- Workbook Ruth Shemesh – ECB          

אנגלית: הקבצה ג'
Here and Now – course book - Anya Benjamin Norman, Nicholas

Rose & Ellen Zelenko

Here and Now – workbook

שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ח'ארון הספרים
מט"ח הוצאת16-19מאותומהפכותקדמה–העבראלמסעמסע אל העבר

חוטבים לשון לכיתה ח ' – רכסעברית 

ויצמן חוקרים חומר ואנרגיה ב' – כיתה ח' הוצאה – מטמון מכוןמדעים
מדעי החיים – כיתה ח' – הוצאת מט"ח  

שפה מספרת תרבות כיתה ח' – ספר בלבד ערבית 
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תלמידי שכבת ח' קטנה

שם הספרמקצוע

מתמטיקה 
קפיצה לגובה לכיתה ז' חלק ג'

 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ח'  חלק א'

ENTRY POINT 2אנגלית 

שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ח'ספרות

תנ"ך רם - מלכים א'תנ"ך

מט"חהוצאת16-19מאותומהפכותקדמה–העבראלמסעהעבראלמסע  

מילה טובה מאוד ח׳עברית 

שבילי תרבות לכיתה חתרבות ישראל
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תלמידי שכבת ט'

שם הספרמקצוע

הוצאת משבצתמתמטיקה לכיתה ט', חלק א' - ר. בלומנקרץ, ג. יקואל.מתמטיקה: הקבצה א'
הוצאת משבצתמתמטיקה לכיתה ט', חלק ב' - ר. בלומנקרץ, ג. יקואל.

 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ט' חלק א' מתמטיקה: הקבצה ב'+ג׳
 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ט'  חלק ב'

Imagine - Book  Harriet Coddington, ECBאנגלית: הקבצה א'
Imagine -  Workbook Harriet Coddington, ECB

Heads Up - Book  Maggie Ben Zion, ECBאנגלית: הקבצה ב'
Heads Up - Workbook Maggie Ben Zion, ECB

English for Today -  Book   Maggie Ben Zion, ECBאנגלית: הקבצה ג'
English for Today -   Workbook  Maggie Ben Zion, ECB

עכשיו עברית לכיתה ט׳- הוצאת מט״חעברית
ספר+ סביבת לימוד מתוקשבת

כימיה ומדעי החיים לכתה ט׳- מט״חביולוגיה-כימיה
פיזיקה וטכנולוגיה לכתה ט'- הוצאת מט"חפיזיקה

חוקרים אנרגיה - מטמון, ספר של מכון ויצמן* פיזיקה מוגבר
מסע אל העבר - העולם המודרני במשבר, הוצאת מטח  היסטוריה

אזרחים וערכים- אזרחות בלמידה פעילה בחטיבת הביניים.אזרחות
שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ט 'ארון הספרים

שפה מספרת תרבות כיתה ט'-  חלק ג' (ספר בלבד )ערבית
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*יחולק לאחר המיונים

תלמידי שכבת ט' קטנה

שם הספרמקצוע

 קפיצה לגובה - קפ"ל לכיתה ח'  חלק ב'מתמטיקה 

Goals 2 (eric cohen books)אנגלית

תנ"ך 
כיתה ט'תנ"ך רם לבתי הספר-

תנ"ך מלא

מסע אל העבר - העולם המודרני במשבר, הוצאת מטח  היסטוריה

במדינת ישראלאזרחות

מילה טובה מאוד ט'עברית 

שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ט 'ספרות
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