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 ז'שכבת 
 

 מסלולי לימוד  ההוצאה  שם הספר והמחבר     מקצוע

 לשון
 הבעהו

      'חוט"בים לשון לכיתה ז
 

 ר דולי לוי ומאיה דלאל"ד   
 ל הכיתותלכ רכס

 ספרות
 שורשים וכנפיים ז'

 
 תמןטלי-מ. מיינר, ש. פרידור, ב. גלר

זמורה -כנרת   ל הכיתותלכ 

ות  בתר
-יהודית

 ישראלית 

 לכיתה ז' שבילי תרבות
 

 י. אפשטיין ע. בסר א. סבן
ח"מט  ל הכיתותלכ 

 ל הכיתותלכ מט"ח מדעי החומר לכיתה ז' מדעים 

 כיתות עיוניות מט"ח מדעי החיים לכיתה ז' 

'ביולוגיה לכיתה ז   מט"ח 
-מסלול עתודה מדעי

, מחוננים, טכנולוגי
 נחשון

 פיזיקה 
 יזיקה לכיתה ז'פצעדים ראשונים ב
 

 מרינה זיו

אליניר דפוס 
 דיגיטלי

-מסלול עתודה מדעי
 טכנולוגי

 , ב', ג'אפשר גם אחרת לכיתה ז', חלק א' מתמטיקה 

הטכניון 
והיחידה 
לחינוך 

ע"ממתמטי ב  

 כלל הכיתות

 אנגלית 

Up We Go 
– Book + Workbook                             

 
R. Keynan 

UPP כיתות עיוניות 

 - Grammar to Go 1 
רכישה עצמאית –חוברת עבודה   UPP כיתות עיוניות 

 
Sky High Plus– Book + Workbook 

 
R. Shemesh                             

ECB 
מסלול  ,כיתת נחשון
 טכנולוגי-עתודה מדעי

 
Grammar Helper 3                                        

 
Batia Elazar and Ronit Broder 

UPP  
מסלול  ,כיתת נחשון
 טכנולוגי-עתודה מדעי

 
Target Reading 1                                     

 
Ronit Broder 

רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP  
מסלול  ,כיתת נחשון
 טכנולוגי-עתודה מדעי
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Keep Thinking – Book + Workbook                             

 
Debi Partouche 

ECB  מחונניםהכיתת 

 
Grammar Helper 4 

 
Batia Elazar and Ronit Broder 

UPP   מחונניםהכיתת 

 
Meaningful Reading 2 

 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה    

UPP  מחונניםהכיתת 

 ערבית 

                    +  ספר א' שפה מספרת תרבות
 )חדשה בלבד( חוברת עבודה

 
 סטרהלא. ו

סטודיו 
טיב-אפקט  

לא לקנות ספרים   
בערבית עד השיבוץ 

 הסופי

 צרפתית 

Le kiosque 1 - LIVRE DE L'ELEVE 
  (ספר)

 
C. HIMBER, C. RASTELLO, F. GALLON 

HACHETTE 
ת ספרים א לקנול

בצרפתית עד השיבוץ 
 הסופי. 

 
 

 לומדים את השפה הערבית בלבד, אין בחירה.  תלמידי נחשון

 

 הודעה תימסר לאחר מיפוי הישגי התלמידים. –כיתת נוע"ם   -אנגלית 
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 'ח שכבת

 
 מסלולי לימוד  ההוצאה  שם הספר והמחבר  מקצוע

 הבעה ו לשון
 ח                                         חוט"בים לשון לכיתה 

 
 ד"ר דולי לוי ומאיה דלאל

סכר  ל הכיתותלכ 

 
Keep Thinking – Book + Workbook                             

 
Debi Partouche 

ECB 'הקבצה א 

 גלית אנ
Grammar to Go 2 

 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP א' הקבצה  

 
Practice for the 8th Grade Meitzav 

 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP 'הקבצה א 

 
JOIN US - Book + Workbook 

 
R. SHEMESH 

UPP  'הקבצה ב 

 
Easy Going 

 
S. Peleg 

UPP כיתת נועם 

 
GO Ahead 

 
S. Peleg 

UPP כיתת נועם 

 
Keep Thinking – Book + Workbook,              

 
Debi Partouche 

ECB 
מסלול , כיתת נחשון
 טכנולוגי-עתודה מדעי

 
Grammar Helper 4                                        

 
Batia Yaffe and Ronit Broder 

UPP  
מסלול , כיתת נחשון
 טכנולוגי-עתודה מדעי

 

Target Reading 2 
 

Ronit Broder 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP  
מסלול , כיתת נחשון

 טכנולוגי-עיתודה מדע

 
CELEBRATING LITERATURE 

 
A. L. BIRGER 

UPP    יםמחוננכיתת 

 

Grammar Issues 1                                               
 

Ronit Broder & Batia Elazar 
 

 UPP  םכיתת מחונני 

 
Take Charge – Book + Workbook 

 
Ronit Broder & Batia Elazar 

UPP כיתת מחוננים 
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 , ב'אפשר גם אחרת לכיתה ח', חלק א' מתמטיקה 

הטכניון 
דה והיחי

לחינוך 
טי מתמ

 בע"מ

 ל הכיתותלכ

 סטוריה יה
  19-16קדמה ומהפכות מאות  -מסע אל העבר 

 
 ק. טביביאן

ח"מט  ל הכיתותלכ 

תרבות  
-יהודית

 ישראלית 

 
  לכיתה ח' שבילי תרבות

ח"מט  ל הכיתותלכ 

 ערבית 

                           ב' שפה מספרת תרבות, ספר
 מהדורה משוכתבת

 
 א. ולסטרה

 סטודיו
טיב-אפקט  

כלל הכיתות הלומדות 
 ערבית

 צרפתית 

  -ספר מכיתה ז' 
Le kiosque 1 - LIVRE DE L'ELEVE (ספר) 

 
C. HIMBER, C. RASTELLO, F. GALLON 

HACHET
TE 

כלל הכיתות הלומדות 
 צרפתית

 פיזיקה 
 מתעמקים בפיזיקה 

 
 מרינה זיו

אליניר 
דפוס 

 דיגיטלי

-מסלול עתודה מדעי
 טכנולוגי

 ל הכיתותלכ מט"ח מדעי החומר לכיתה ח' מדעים 

 ל הכיתותלכ מט"ח לכיתה ח' ייםמדעי הח 
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 'ט שכבת
 

 מסלולי לימוד  ההוצאה  שם הספר והמחבר  מקצוע
תרבות 
-יהודית

 ישראלית
 ל הכיתותלכ לוני כהן להיות אדם

 ספרות
 שורשים וכנפיים ט'

 
 מ. מיינר, ב. גלר טליתמן, ש. פרידור

זמורה -כנרת   ל הכיתותלכ 

ח"מט העולם המודרני במשבר -מסע אל העבר  היסטוריה  ל הכיתותלכ 

 לשון
                                      יתה ט חוט"בים לשון לכ

 ד"ר דולי לוי ומאיה דלאל
 ל הכיתותלכ רכס

 אנגלית
GO Ahead 

 
S. Peleg 

UPP 
כיתת , ב' הקבצה

 תל"מ

 Grammar To Go 3 
 

 רכישה עצמאית  -חוברת עבודה 

UPP 
 

 , נועם, ב''א ההקבצ

 
Grammar to Go 2 

 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP כיתת תל"מ 

 
Better Reading 

 
R. Keynan 

UPP 
 כיתת נועם 

 Target Reading 3 
 

Ronit Broder 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

 
UPP 

 
 כיתת נועם

 
We Take Charge - Book + Workbook 

 
R.Broder B.Elazar 

UPP 
 

 'א ההקבצ

 
Take Charge – Book + Workbook 

 
Ronit Broder & Batia Elazar 

UPP 
 

-מסלול עתודה מדעי
 , נחשוןטכנולוגי

 Meaningful Reading 3 
רכישה עצמאית  -חוברת עבודה   

UPP 
 

-מסלול עתודה מדעי
 , נחשוןכנולוגיט

 
Grammar Issues 1                                               

 
Ronit Broder & Batia Elazar 

UPP 
 

-מסלול עתודה מדעי
 נחשון, טכנולוגי

 
Take a Stand - Book + Workbook             

    
D. Partoyche, A. Sarnow 

ECB  כיתת המחוננים 
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2Grammar Issues  

 
B. ELAZAR, R. BRODER 

UPP  כיתת המחוננים 

 ערבית
 ג'שפה מספרת תרבות, ספר 

 
 א. ולסטרה

-סטודיו אפקט
 טיב

כלל הכיתות 
 הלומדות ערבית

 צרפתית

Le kiosque 2                                                   
LIVRE DE L'ELEVE ( ספר) 

 
C. HIMBER, C. RASTELLO, F. GALLON 

HACHETTE 
כלל הכיתות 

 רפתיתהלומדות צ

 מתמטיקה
   ב'-ו מתמטיקה לכיתה ט', חלק א'

 
 ר. בלומנקרץ, ג. יקואל

 משבצת
כלל הכיתות פרט 

ומסלול  לתל"מ
 מואץ

 

                           - אחרת ט' מתמטיקה בראייה
                                                2017מהדורה חדשה 

  
  ר. ויונטה, ש. בן בסט

מתמטיקה 
ראיה אחרתב  כיתת תל"מ 

 
  806 -ו 804יח"ל, שאלון  4,5מתמטיקה 

 מסלול מואץ יואל גבע חלק א'   

 
                  806 -ו 804יח"ל, שאלון  4,5מתמטיקה 

 מסלול מואץ יואל גבע חלק ב'      

חמט" כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' מדעים למעט  כלל הכיתות, 
 תל"מ

 כיתת תל"מ מט"ח חידת התורשה  

  רקים בהזנה באדם בבעלי חיים ובצמחיםפ 
 כיתת תל"מ מעלות 

 נחשון מט"ח פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' פיזיקה

 יוטונית א'מכניקה נ 
 כיתת המחוננים  תרבות לעם עדי רוזן

                                                        בסביבת הכימיה  כימיה
 כיתת המחוננים  רכס ד"ר דבורה יעקובי

אזרחות במדינת ישראל                                              אזרחות
 ותל הכיתלכ כנרת ד"ר  דוד שחר

 


