חטיבת ביניים דה שליט ב'
רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד  -כיתה ז'  -לשנת הלימודים תשע"ט
תנ"ך
תנ"ך מלא
היסטוריה
מסע אל העבר ,עולמות נפגשים ,מאות  ,16 - 5מט''ח .2011
מתמטיקה
לכל הרמות -גבי יקואל ורחל בולומנקרנץ ,מתמטיקה לכיתה ז' ,חלק א' הוצאת משבצת 2012 ,
יש לרכוש את שאר הספרים רק לאחר חלוקה להקבצות ,מלבד כיתת מופ"ת.
רמת מופ"ת ,א'
גבי יקואל ורחל בולומנקרנץ ,מתמטיקה לכיתה ז' ,חלקים :ב' ו-ג' ,הוצאת משבצת 2012 ,
למופ"ת בלבד :בני גורן ,אלגברה חלק א'+חלק ב'
בני גורן ,הנדסה חלק א'
רמה ב'
המחלקה להוראת המדעים  ,מכון ויצמן למדע ,מתמטיקה משולבת כיתה ז' – חלקים ,ב' וג' ,מסלול ירוק,
הוצאת תרבות לעם 2012 ,
תגבור
קפ"ל-קפיצה לגובה לכיתות ז' ,חלק ב' +ג' ,הוצאת האוניברסיטה העברית2012 ,
גיאוגרפיה
אדם וסביבה בעידן הגלובלי  ,הוצאת מט"ח 2013 ,
ספרות
 .1ד"ר יפה בנימיני  ,שורשים וכנפיים – מקראה לספרות לכיתה ז' ,הוצאת כנרת
 .2אשר ריבלין ,מונחון לספרות ,ספריית פועלים

עברית
שרה ליפקין מילה טובה מאד ל -ז' הוצאת מט"ח2012,
מילון עברי – עברי ,הוצאת מט"ח
תרבות יהודית ישראלית

חיים בתוך סיפור /תוכנית בארי ,מכון שלום הרטמן
פיסיקה (מופת}
יגאל גלילי ,יסודות הפיסיקה  ,הוצאת ספרים בע"מ2007 ,
תיתכן רכישה מרוכזת של חוברות עבודה מחברת מופ"ת .
מדעים
 .1דר' רחל מינץ,מדעי החומר לכיתה ז ,הוצאת מט"ח2012 ,
 .2דר' רחל מינץ ,מדעי החיים,לכיתה ז' הוצאת מט"ח2011 ,
 .3ציוד נלווה :קלסר טבעות עם חוצצים ודפדפת משובצת.
ערבית
רותי נסימי ,מומתאז א' ,הוצאת רכס2009 ,
צרפתית
Celine Himber, Chalotte Rastelo , Fabienne Golan , Le kiosque 1 / Hachette
ספר+חוברת
אנגלית – יש לרכוש את הספרים אחרי החלוקה לקבוצות לימוד
רמת אם
1. Judy Dobkins and Ellen Zelenko, WAY TO GO – Book / ERIC COHEN BOOKS, 2011
2. Judy Dobkins and Ellen Zelenko, WAY TO GO – Workbook / ERIC COHEN BOOKS, 2011
3. Naomi Gantz & Arielle Mille, GRAMMAR Worksheets 3 / ECB, 2010
4. ECB UNSEENS 2 / ERIC COHEN BOOKS, 2012
:על התלמידים לרכוש מילון אחד מבין השניים המופיעים מטה
מילון אנגלי – עברי /עברי – אנגלי – המילון המקיף החדש – שמעון זילברמן 5.
OR
קרנרמן – לוני כהן ,מילון אוקספורד אנגלי – אנגלי – עברי מהדורה שלישית 6.
דוברי אנגלית
1. RONIT BRODER AND BATYA YAFFE, HELP YOURSELF TO ENGLISH GRAMMAR 1 / UPP,1995
ספר נוסף יירכש בתחילת השנה 2.

רמה ב:
Thumbs Up! - Book+ Workbook.

חטיבת ביניים דה שליט ב'
רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד  -כיתה ח'  -לשנת הלימודים תשע"ט
תנ"ך
תנ"ך מלא
היסטוריה
מסע אל העבר קדמה ומהפכות  -מאות  , 19- 16מט"ח2010,
מתמטיקה
רמת מופ"ת  ,א'-
גבי יקואל ורחל בלומנקרנץ ,מתמטיקה לכיתה ח' חלק א' ו-ב' ,הוצאת משבצת 2014 ,
מופ"ת בלבד
בני גורן ,אלגברה חלק ב' ו-ג'
בני גורן ,הנדסה חלק א' +ב'
רמה ב'
המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע ,מתמטיקה משולבת כיתה ח' – חלק א' ו-ב' ,מסלול ירוק,
הוצאת תרבות לעם .2014 ,
רמה תגבור
טובה אילון ,קפ"ל – קפיצה לגובה מתמטיקה לחטיבת הביניים כיתה ח' חלק א' ו-ב' ,הוצאת האונ' העברית
בירושלים2014 ,
גיאוגרפיה
כדור הארץ  ,סביבה ,אדם  ,גיאוגרפיה ופיתוח הסביבה לכיתה ח' /,בילי סביר  ,מאירה שגב  ,איריס שילוני
הוצאת מט"ח 2011,
ספרות
ד"ר יפה בנימיני ,שורשים וכנפיים – מקראה לכיתה ח' ,הוצאת כנרת2008,
עברית
מילה טובה מאוד לכיתות ח'  ,בהוצאת מט''ח.
חוט"בים לשון כתיבה ממזגת ואוצר המילים והמשמעים לכיתה ח' /ד"ר דולי לוי ,מאיה דלל הוצאת רכס
מילון עברי עברי

פיסיקה – מופת
יגאל גלילי ,יסודות פיסיקה– ,הוצאת ספרים בע"מ 2007

תרבות יהודית ישראלית
שבילי תרבות  ,תרבות יהודית ישראלית לכיתה ח' ,מט"ח
מדעים
 .1מדעי החיים ח',הוצאת מט"ח2005,
 .2מדעי החומר ,הוצאת מט"ח 2013
 .3ציוד נלווה  :קלסר טבעות עם חוצצים ודפדפת משובצת – תלת שנתי
של"ח וידיה"א
רכישה מרוכזת בתחילת השנה
ערבית
רותי נסימי ,מומתאז ב' לכיתה ח' ,ספר בלבד ,רכס ,2010,
צרפתית
eline Himber, Chalotte Rastelo , Fabienne Golan , Le kiosque 1 / Hachette
ספר+חוברת
אנגלית
רמת אם
1. Partouche Debi, Keep Thinking book ECB, 2011.
2. Partouche Debi, Keep Thinking Workbook, ECB, 2011.
3. ANYA BENJAMIN -NORMAN,NAOMI GANTZ & NETTI SUSMAN, GRAMMAR WORKSHEET 4
/ ECB . 2011
רמה ב' /תגבור
1. MEGGIE BEN ZION , TAKE OFF – BOOK / ERIC COHEN BOOKS, 2010
2. MEGGIE BEN ZION , TAKE OFF – PRACTICE BOOK / ERIC COHEN BOOKS, 2010
דוברי אנגלית
רכישה מרוכזת בתחילת השנה
להשאיר ספרי דקדוק משנה קודמת

חטיבת ביניים דה שליט ב'
רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד  -כיתה ט'  -לשנת הלימודים תשע"ט
תנ"ך

תנ"ך מלא

היסטוריה
מסע אל העבר ,העולם המודרני במשבר ,מט''ח 2011
אזרחות
דוד שחר  ,אזרחות במדינת ישראל  ,הוצאת כנרת2011,
מתמטיקה
רמת מופ"ת  ,א'
גבי יקואל ורחל בלומנקרנץ  ,מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' ו-ב' ,הוצאת משבצת 2015 ,
למופ"ת בלבד
בני גורן ,מתמטיקה א' שאלונים  035804ו035806 -
בני גורן הנדסה חלק ב
רמה ב' +תלם
שכבת ט הקבצה ב ותלם  -מתמטיקה לכיתה ט' של יצחק שליו ואתי עוזרי סדרת מעוף הוצאה 2017
רמה ג' -קפיצה לגובה חלק א'+חלק ב' הוצאת האוניברסיטה העברית ירושלים2015 ,
זהירות בדרכים
חוברת פעילות בתחום תירכש בתחילת השנה במרוכז
של"ח וידיה"א
חוברת תירכש בתחילת השנה במרוכז .
ספרות
 .1מגוון – מקראה לכיתה ט' ,הוצאת ת"ל
 .2מולייר" ,הקמצן"

גיאוגרפיה
צבייה פיין ,שגב מ , .ישראל  -האדם והמרחב  ,הוצאת מט"ח,,מהדורה מעודכנת 2007.
תרבות יהודית ישראלית
גליונות יחסים מהדורה חדשה.הוצאת חל"ד
עברית
חוט"בים לשון לכיתה ט' ,ד"ר דולי לוי ,מאיה דלל ,הוצאת רכס
פיסיקה מופ"ת
יגאל גלילי,יסודות הפיסיקה ,הוצאת ספרים בע"מ 2007
מדעים
.1פיסיקה וטכנולוגיה לכיתה ט' ,הוצאת מט"ח 2015
.2כימיה ומדעי החיים ,הוצאת מט"ח2014 ,
.3ד"ר נ .וידאל ,פרקי אסטרונומיה  ,הוצאת ממט"ן –ספר מותאם לתוכנית ייחודית של חטיבה ב' –
רכישה מרוכזת דרך ביה"ס .
ציוד נלווה :קלסר טבעות עם חוצצים ודפדפת משובצת  -תלת שנתי
ערבית
ממתאז ג'  ,רותי נסימי ,ספר בלבד
.צרפתית
 ( / Hachette }xpr+jucr,{Celine Himber, Chalotte Rastelo , Fabienne Golan 2 , Le kiosqueספר
+חוברת)
אנגלית
רמת אם
.1

HARRIET CODDINGTON , IMAGINE – BOOK, ERIC COHEN BOOKS, 2014

.2

HARRIET CODDINGTON , IMAGINE – Practice Book, ERIC COHEN BOOKS, 2014

ANYA BENJAMIN - NORMAN, DIANA KATZ, SU LAPIDOT, ROBERTA REVESZ GRAMMAR
.3
WORKSHEETS 5 / ECB, 2011
תל"ם
–Ruth Shemesh ,Join Us - book, Ecb ,2015
–Ruth Shemsh Join Us practice book, Ecb ,2015
GRAMMAR to go 2

דוברי אנגלית
HANNY TURGEMAN- KOLIR & RITA ZELTSMAN KOLIR, DIMENSIONS – BOOK, UPP, 2008

.1

HANNY TURGEMAN- KOLIR & RITA ZELTSMAN KOLIR, DIMENSIONS –PRACTICE BOOK,
.2
UPP, 2008
להשאיר ספרי דקדוק משנה שעברה

י.

.3

בית הספר התיכון
ע"ש עמוס דה-שליט
חטיבת הביניים ב'

AMOS DE-SHALIT
SCHOOL JUNIOR HIGH
MILLER ST 10.
REHOVOT 76110
TEL 08-9379965

רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד -כיתה ז' חינוך מיוחד -לשנה"ל תשע"ט
תנ"ך
אברהם אהוביה  ,תנ"ך רם – שמות  ,הוצאת רכס
היסטוריה
מסע אל העבר – עולמות נפגשים מאות  , 5-16הוצאת מט"ח
מתמטיקה
 .1טובה אילון ,קפ"ל חלק ב',מהדורה חדשה  ,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים2012 ,
 .2טובה אילון ,קפ"ל חלק ג' ,מהדורה חדשה ,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים2012 ,
 .3מחשבון מדעי ()FX-82TL
גיאוגרפיה
מאירה שגב וצבייה פיין ,אנשים וישובים ,הוצאת מט"ח (מקראה בלבד ללא חוברת עבודה)
ספרות
ד"ר יפה בנימיני  ,שורשים וכנפיים – מקראה לספרות לכיתה ז' ,הוצאת כנרת
עברית
 .1רותי גלעד ,נטייל בעולם  ,הוצאת יסוד
 .2רבקה מוצפי ומיכל שחר ,מה קרא? ספר א' ,הוצאת רכס 2004 ,
תרבות יהודית ישראלית

חיים בתוך סיפור /תוכנית בארי ,מכון שלום הרטמן
מדעים
מדעי החיים ח',הוצאת מט"ח2005,
אנגלית
/ E.C.B

Practice Your Vocabulary 1
Out and About /E.C.B

-

-

בית הספר התיכון
ע"ש עמוס דה-שליט
חטיבת הביניים ב'

AMOS DE-SHALIT
SCHOOL JUNIOR HIGH
MILLER ST 10.
REHOVOT 76110
TEL 08-9379965

רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד -כיתה ח' חינוך מיוחד -לשנה"ל תשע"ט

תנ"ך :אברהם אהוביה  ,תנ"ך רם – יהושע  /שופטים  ,הוצאת רכס
היסטוריה:
מתמטיקה

מסע אל העבר  -קדמה ומהפכות  -מאות  , 19 -16הוצאת מט"ח.

טובה אילון ,קפ"ל לכיתה ז' חלק ג' ,מהדורה חדשה ,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים (להשאיר
משנה שעברה)
 .1טובה אילון ,קפ"ל לכיתה ח'  -חלק א' ,מהדורה חדשה ,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים,
2012
 .2מחשבון מדעי ()FX-82TL
גיאוגרפיה
מסע במרחבי כדור הארץ  /,בילי סביר  ,מאירה שגב  ,איריס שילוני ,הוצאת מט"ח .
ספרות
ד"ר יפה בנימיני  ,שורשים וכנפיים – מקראה לספרות לכיתה ח' ,הוצאת כנרת
עברית
 .1רבקה מוצפי ומיכל שחר ,מה קרא? ספר ב' ,הוצאת רכס 2004 ,
מדעים
עולם התזונה בצמחים  ,בבעלי חיים ובבני אדם ,הוצאת מט"ח
תרבות יהודית ישראלית
ספר לימוד יירכש בתחילת שנה בהתאם לתוכנית החדשה
אנגלית
Practice Your Vocabulary 2 / E.C.B
Story Club / E.C.B

בית הספר התיכון
ע"ש עמוס דה-שליט
חטיבת הביניים ב'

AMOS DE-SHALIT
SCHOOL JUNIOR HIGH
MILLER ST 10.
REHOVOT 76110
TEL 08-9379965

רח' מילר  ,10רחובות 76110
טל' 08-9379965
פקס' 08-94562152

רשימת ספרי לימוד -כיתה ט' חינוך מיוחד -לשנה"ל תשע"ט
תנ"ך
אברהם אהוביה  ,תנ"ך רם – שמואל א'  +ב'  ,הוצאת רכס
היסטוריה
מסע אל העבר  -העולם המודרני במשבר  ,הוצאת מט"ח
אזרחות
דוד שחר  ,אזרחות במדינת ישראל  ,הוצאת כנרת
מתמטיקה
 .1טובה אילון ,קפ"ל לכיתה ח'  -חלק א' ,הוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים (להשאיר משנה
שעברה)
 .2מחשבון מדעי ()FX-82TL
ספרות
מגוון – מקראה כיתה ט'  ,הוצאת ת"ל
תרבות יהודית ישראלית
גליונות יחסים מהדורה חדשה.הוצאת חל"ד
גיאוגרפיה
צבייה פיין ,שגב מ , .ישראל – האדם והמרחב ,הוצאת מט"ח
עברית
 .1רבקה מוצפי ומיכל שחר ,מה קרא? ספר ב' ,הוצאת רכס (לשמור משנה שעברה)
 .2חוברת הקנייה ותרגול
מדעים
רבייה והתפתחות ביצורים חיים  ,הוצאת ת"ל
אנגלית
Practice Your Vocabulary 3 /E.C.B
/ E.C.B

Panorama Alternative

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

