
 

 ח' כיתה גפ"תש הלימודים לשנת לימוד ספרי רשימת
 

 לשנה לתלמיד₪  *280השאלה דיגיטלית בעלות של ממשיך גם השנה בפרוייקט בית הספר 
 הצטרפות ישירות מול קלאסוס יישלח. המידע לגבי התשלום והעלות רשיון שנתי₪  30
תעשה לקראת סוף אוגוסט ועל כך נשלח  ההתחברות לקלאסוסליכם בהמשך החופשה. א

אם לשימת לבכם, גם  להלן רשימת הספרים באם תבחרו לרכוש אותם עצמאית. .הודעה
 בחרתם להצטרף לקלאסוס קיימים מספר ספרים שיהיה עליכם לרכוש מודפסים בנפרד.

 * המחיר כפוף לחוזר מנכ"ל בנושא השאלה ספרים ועשוי להשתנות בהתאם.

 
 :תנ"ך
 לא דרך קלאסוס. – וללא כותרות )לשמור עד לבחינת הבגרות( תנ"ך מלא ללא פירושספר  .1

 
 מדעים:

 מטח –מדעי החומר לכיתה ח 
 מטח -מדעי החיים לכיתות ח 

 
 :ערבית

 –)אם רכשתם בכיתה ז' מודפס  בלבדמהדורה חדשה  –אלה ולסטרה  - שפה מספרת תרבות ספר א'. 1
 יש לשמור(

 מהדורה חדשה  בלבד –אלה ולסטרה   –שפה מספרת תרבות ספר ב' . 2
 לא יתקבל ,גם חלקיות, תשובות כתובותספר משומש עם      

 
 :מתמטיקה

 , משבצתחלק ב'מתמטיקה לכיתה ח' הוצאת משבצת חלק א'  -  + תגבור 2+ רמה א' 1רמה א' 
 ארכימדס,  אסף לו " אלכס מאלה ,  ' חוברת עבודה ותרגולח מפמרון

 
 לרכוש.יש  – *מחשבון מדעי

 
 , משבצת.2014יח"ל,  5-4 חלק א' – 804 – 806: מתמטיקה יואל גבע שאלונים רמת מואץ

 ארכימדס,  אסף לו " אלכס מאלה ,  מפמרון ט' חוברת עבודה ותרגול
 

 :אנגלית
Alef 1 class  
Keep Thinking – Student's book +Workbook 
Looking into literature (2) 
 
Muatz class (high achievers)  
NEW DIRECTIONS PLUS BOOK + WORKBOOK 
CELEBRATING LITERATURE  3 
 

 צרפתית: 

Ça va bien 1     יש לרכוש חוברת גם אם לצורך תרגול כתיבה  .מהדורה חדשה –+חוברת ספר
 הצטרפת להשאלה דיגיטלית

Textes  Litteraires  2.  
 

 ספרות
לא  –לרכישה עצמאית   שמות הספרים יינתנו ע"י המורה לספרות בתחילת שנה"ל –שני ספרי קריאה 

 קיים בהשאלה
 

 גיאוגרפיה:
 שם הספר יימסר בתחילת השנה.

 פרטים יימסרו בתחילת השנה –אטלס 
 
 

 המשך בעמוד הבא...         
 
 



 
 
 

 לשון והבעה:

 . הרכישה תעשה דרך קלאסוס במחיר המיוחד שניתן לבית הספר. מט"חשל  -  "עכשיו עברית" – קורס אונליין  

על מנת להיות משויך לכיתת הלימוד ולפעילות שהמורה עושה בכיתה. )לא לרכוש את הספר(. מי שלא הצטרף 
 ירכוש עצמאית את הקורס דרך מטח. להשאלה דיגיטלית באמצעות קלאסוס

 
 :היסטוריה

  16-19קדמה ומהפכות, מאות  –מסע אל העבר 
 

 תרבות ישראל:
 שונים ומשנים / הוצ' מכון הרטמן.


