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 תשפ"א –ספרי לימוד לכיתה ח' 
 

 בין פרקי אבות לאבות הציונות. הוצאת כנרת ורוח יהודית  –מורשת  

 

 

 בהוצאת רכס.ח' ד"ר דולי לוי/ מאיה דלל חוט"בים לשון כיתה   – עברית

לשון כתיבה ממזגת ואוצר המילים  החוברת: ד"ד דולי לוי/ מאיה דלל חוט"בים

    והמשמעים כיתה ח' בהוצאת רכס.

 

 

 . מדעי החומר. 1  -   מדע וטכנולוגיה

 הוצאת ת"ל  –. פרקים ברבייה ביצורים חיים 2                            

                        

 

 פיזי מדיני כלכלי או אטלס אוניברסיטאי או אטלס כרטא  –. אטלס כללי 1  - גיאוגרפיה

 הוצאת מט"ח ספר וחוברת  –. מסע במרחבי האטמוספירה 2                   

 הוצאת מטח  –מהדורה מעודכנת   –. ישראל האדם והמרחב  3                   

 

 

 

 מתמטיקה 

 

יצחק שליו ואתי עוזרי "מתמטיקה לכיתה ח'" סדרת "צמרת" חלקים   מצטיינים והקבצה א': 

 א,ב

 בני גורן "הנדסה" חלק א'                              

 

יצחק שליו ואתי עוזרי "מתמטיקה לכיתה ח'" סדרת "צמרת"   : , חלון, מיצויבהקבצה  

 חלקים א,ב

 יצחק שליו ואתי עוזרי "גיאומטריה חישובית" חלק א'                                      

 

 

 

 

 "שפה מספרת תרבות" לכיתה ח': ספר: אלה ולסטרה " סטודיו אפקטיבי"   –ערבית 

 

 

 הוצאת כנרת זמורה ביתן דביר  -שורשים וכנפיים מקראה לכיתה ט'    - ספרות 

 .המחזה "הקמצן" של מולייר יירכש בקנייה מרוכזת במהלך השנה               
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 מט"ח , 19-16מסע אל העבר קידמה ומהפכות מאות     -      היסטוריה 

 

 

 -אנגלית 

 

 :בכל ההקבצות

Dictionary    אנגלי/עברי –עברי/אנגלי  מילון   

 

 הקבצה א': 
Looking into Literature UPP 

Just Thinking + workbook 

 

 הקבצה ב': 

Move Ahead + Workbook 

Grammar to Go 1 UPP 

 

 מצטיינים:

Looking into Literature UPP 

Just Thinking + workbook ECB 

 

 כיתה מקדמת: 

Grammar to Go 1  

Thumbs Up - UPP 

 

 הוצאת קורן  –ספר תנ"ך  מלא   -  תנ"ך

    

 " ספר  + חוברת חלק א' .1הספר משנה שעברה: "  קיוסק   – צרפתית

 

 

 חופשה נעימה! 
 

 

 

 


