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 שבע-באר  -ביה"ס מקיף דתי אמי"ת  

 

 עיוניות כיתות ט'  -חתשע" -רשימת ספרי לימוד     

                                                            

                                                                                       

 

 

 הערות ספרי לימוד מקצוע

 רינת ישראל סדור תפילה
 

  תנ"ך שלם תנ"ך

 חומש שמות מקראות גדולות

 מקראות גדולות –שמואל א' וב' 

 רכישה בביה"ס -עמנואל אליצור -חוברת שאלות ותשובות

 רכישה בבית הספר תפילה כמפגש תושב"ע

 .הוצאת מט"ח בית  שני-"ואלה תולדות " היסטוריה

 דוד מנדלסון להיות אזרח  במדינה  אזרחות

 תהילה/שי עגנון ספרות    

 השנה. שתירכש  במהלךחוברת פנימית + 

 

 שוןל

 

 

 חוט"בים לשון לכיתה ט'
ד"ר דולי לוי/ מאיה 

 דלל הוצאת רכס

  מדעי מחשבון  מתמטיקה

 

 אתי עוזרי&יצחק שלו  801+802מתמטיקה  

 

 

 ספר כתום עם פס אפור

 
 

 אנגלית

  חובה! OXFORDמלון 
 

 ספר בצבע סגול
 

 
רק סוגי מילונית 

אלקטרונית הללו 
אושרו ע"י משרד 

 החינוך.

On track alternative edition 

    מילונית אלקטרונית מהסוג מותר לרכוש במקום מילון, *

  ב ל ב דכאן    שמצוין

 דגם -אוקספורדXF-7 -כהן לוני 

 9222 Texton Babylon  .יהודה ברמן 

 plus Texton Babylon   .יהודה ברמן 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 

 

 ביולוגיה
 

 ת"ל -פרקים בהזנה+ כרטסת
הודעה על ספר נוסף 

 תינתן בתחילת השנה.



 בס"ד

 

 

 

 שבע-באר  -דתי אמי"ת     מקיף  ביה"ס 

 מדעיותכיתות ט'   חתשע" -רשימת ספרי לימוד  
 ולל מדעיות עיוניות חתשע ט ספרים רשימת  חתשע                                                                                                                                                                                        

   

 הערות ספרי לימוד מקצוע

  רינת ישראל סדור תפילה

  תנ"ך שלם תנ"ך

 מקראות גדולות –שמואל א' וב' 

 שמות מקראות גדולות

 רכישה בביה"ס -עמנואל אליצור -חוברת שאלות ותשובות

 תבוצע רכישה מרוכזת חוברת לימוד בעבודת המידות-"והלכת בדרכיו" תושב"ע

 הוצאת מט"ח בית שני. -"ואלה תולדות" היסטוריה

 דוד שחר הוצאת כנרת אזרחות  במדינת ישראל אזרחות

  השנה שתירכש  בתחילתחוברת פנימית תהילה+  ספרות

 בים לשון לכיתה ט' "טחו לשון

 

ד"ר דולי לוי/ מאיה דלל 

 הוצאת רכס

 יח"ל( 5-ו 4מתמטיקה ) 1:         קבוצה א'+ב'  מתמטיקה

 (35804+35806חלק א' )                         
             

 קבוצה א' תדרש לקנות ספר נוסף בתחילת שנה                        

 Fx-991ES-pLusדגם  Casioמחשבון                          

 בני גורן צבע אדום כתום

 

 אנגלית
Imagine 

 

 

 
 
   רק סוגי מילונית *

הללו אושרו אלקטרונית 
 ע"י משרד החינוך.

       ןימילונית אלקטרונית מהסוג שמצו מותר לרכוש במקום מילון,

 ב ל ב ד כאן    

 דגם -אוקספורדXF-7 -כהן לוני 

 9222 Texton Babylon  .יהודה ברמן 

 plus Texton Babylon   .יהודה ברמן 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 
  מרכוזה הס )סיפורי ת"א( -"סודות התא" ביולוגיה

  )מט"ח( מהדורה חדשה! -"חידת התורשה"

 הוצאת תל, יורם אורעד עולם של אנרגיה פיזיקה

תירכש שחוברת פנימית  רכישה מרוכזת בתחילת השנה כימיה

 בתחילת השנה.

מהדורה  -חלק א'  מבט לחלונות   JAVA יסודות מדעי המחשב בשפת  מחשבים

 עצמים תחילה. חדשה

 לרכוש בסוף הקיץ

 )המשך משנה שעברה( Adospnere 1 צרפתית

  הוצ' ת"ל -2ועכשיו ברוסית חלק  רוסית

  חלק ב' -"אלערביה" ערבית

 חלק ב'-   מומתאז'  

 



 בס"ד

                                                   
                                      

 
 

 שבע-דתי אמי"ת באר מקיף  ביה"ס                                            
 

    9ט כיתה   -חתשע"  -  לימוד ספרי רשימת                       

 
 ולל מדעיות עיוניות חתשע ט ספרים רשימת חתשע                                                        

 הערות ספרי לימוד המקצוע

 סידור

 תפילה

  רינת ישראל

 תנ"ך

  שמות מקראות גדולות – תנ"ך שלם

 מקראות גדולות -ב'-שמואל א'

 חוברת פנימית שתירכש במהלך השנה ספרות
 + תהילה/שי עגנון

 רכישה מרוכזת

 רכישה מרוכזת  לשון

 בביה"ס רכישה מרוכזת "והלכת בדרכיו" תושב"ע 

  רכישה מרוכזת בביה"ס -חוברת פנימית היסטוריה

 רכישה מרוכזת  חוברת פנימית שתירכש במהלך השנה אזרחות

 
 מתמטיקה

 מחשבון מדעי.1
 

 אתי עוזרי & יצחק שלו  801+802.מתמטיקה  2
 

 
 

 ספר כתום פס אפור

 

 אנגלית
Chance (upp)חוברת עבודה+ 
Susie Russak 

 רכישה עצמית

ן  יאלקטרונית מהסוג שמצומותר לרכוש במקום מילון, מילונית 

  ב ל ב דכאן  

 כהן לוני- XF-7דגם -אוקספורד  

 9222 Texton Babylon  .יהודה ברמן 

 plus Texton Babylon   .יהודה ברמן 

  קוויקשנריTS- WIZCOMTECH 

 
 

רק סוגי מילונית 
אלקטרונית הללו אושרו 

 ע"י משרד החינוך.

 מחברות ספירלה גדולות )עברית(.        15 ציוד לימודי 
 מרקרים בצבעים שונים 

 קלסר גדול ויציב                                 
 מכשירי כתיבה: עטים, עפרונות                                  

 שדכן, מספרים ודבק ת , תיקיות חצי שקופו 10
 .ניילוניות,חוצצים

 

  


