רשימת ספרי לימוד  -כיתות ג'  -תשפ"ג
מקצוע
תנ"ך

שם הספר
ספר תנ"ך ללא פירושים

ההוצאה

שם המחבר

תרבות ישראל
מואצות ואזורית

"שמונה פרקים לרמב"ם
הקדמת הרמב"ם לפירושו למסכת אבות"

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי

תרבות ישראל
תיגבור ()3
הבעה
מואצות ואזורית
ספרות
מואצות ואזורית
ספרות והבעה
אתגר ,תיגבור ועתודה
הומניסטית
גיאוגרפיה ואזרחות
היסטוריה
מתמטיקה
כל הקבוצות פרט
לאתגר

להיות אדם" ערכי חיים על פרשת דרכים

לוני כהן

אריאל אביב

השיעור יילמד ללא ספר לימוד.
שורשים וכנפיים לכיתה ט'
תלמידים שלומדים בקבוצות אלו לא צריכים לרכוש
בשלב זה ספרים חדשים .תלמידי תיגבור מתבקשים
לשמור את ספר ההבעה משנה שעברה.
הודעה תימסר בתחילת שנת הלימודים
מסע אל העבר :קידמה ומהפכות
"אפשר גם אחרת" ,מתמטיקה לחטיבת הביניים
כתה ט' חלקים א' ו -ב' .לרמות א' ולרמות מוגברות
(כריכה אפורה).מעודכן לספטמבר .)2015
אלגברה חלק ג' (המשך)
הנדסה חלק ב' (המשך)
מתמטיקה ( 4ו 5 -יח"ל)
שאלונים  35804ו 35806 -או  35481ו35581-
חוויה פיסיקילית – אנרגיה (תתבצע רכישה מסודרת
בתחילת השנה)

כנרת זמורה דביר

מט"ח
הטכניון ,מנהלת מל"מ ,משרד החינוך,
האוניברסיטה העברית
בני גורן
בני גורן

בני גורן
בני גורן

בני גורן

בני גורן

נתנאל יעבץ ודניאל
מדר הלוי

אנקורי

פיסיקה
אתגר
ביולוגיה  +אתגר

קרינה וחומר – כרך א'
אופטיקה גאומטרית
הודעה תימסר בתחילת השנה הלימודים

עדי רוזן

מכון ויצמן

כימיה

בסביבת הכימיה

ד"ר דבורה יעקובי

רכס

כימיה
תיגבור ()3
צרפתית-אתגר

הודעה תימסר בתחילת השנה הלימודים

מתמטיקה
אתגר
פיסיקה

Le Kiosque - Livre de l'élève et cahier d'exercices.

ערבית

הודעה תימסר בתחילת השנה הלימודים

אנגלית
מואצות

Take A Stand
Student’s book and Workbook
(ספר לימוד  +חוברת עבודה)
Vocabulary and More 1

אנגלית
אזורית

By Debi
Partouch and
Allison Sarnow
By Harriet
Coddington

)*Note: Students are also continuing with Imagine

אנגלית
תגבור
אנגלית
אתגר (דוברים)

We Take Charge
Student’s book and Workbook
(ספר לימוד  +חוברת עבודה)
)Wordly Wise 3000: Book 9 (Fourth Edition
by EPS - School Specialty Intervention
Student Workbook

By Ronit Broder
and Batia Elazar

Hachette
Eric Cohen
orders@ecb.co.il

09-747-8000
Eric Cohen
orders@ecb.co.il

09-747-8000
UPP
https://upp.co.il/
09-7459955
WizKids
https://wizkids.co.il/

09-746-4224

