
 

 ב"פרשימת ספרי לימוד לכיתה ח' לשנה"ל תש 

 

 תנ"ך מלא.  :תנ"ך

 

 מכון הרטמן ירושלים.  -שונים ומשנים את העולם   ישראלית:- תרבות יהודית

 

 מאיה דלל. הוצאת רכס   / " "חוט"בים לשון כיתה ח' דר' דולי לוי  :)אוריינות( הבנה והבעה

 

 . סדרת צמרת זריושלו ואתי עיצחק   מתמטיקה לכיתות ח' חלק א' וב' / :מתמטיקה

      

 : חובת לימוד -ערבית 

 א' מהדורה מעודכנת תשע"ז. המשך מכיתה ז'.  ספר –ערבית לבית הספר העברי  –. אלערביה 1

 . חוברות פנימיות תירכשנה במהלך השנה לפי התקדמות התלמידים. 2

 

 מדעים: 

 . מדעי החומר לכיתה ח' בהוצאת מט"ח

 

 מסע אל העבר "קדמה ומהפכות"  קציעה טביביאן / מט"ח :היסטוריה

 לא לרכוש עדיין 

 

   :צרפתית

      Ca va bien 1/ Vale'rie Laskow.ספר סגולא לשמור את הספרים שנלמדו בכיתה ז'. נ

 

 תאטרון: 

 הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים  הקמצן בתרגום אהוד מנור. 

 

 בעמוד הבא. אנגלית:

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 אנגלית ח':  

 יש להמתין עם רכישת הספרים לחלוקה לרמות הלימוד שתתקיים בתחילת השנה.

 .או אלקטרוני יש לרכוש מילון קשיח

   GRADE 8   'הקבצה א 

   1. "New Directions Plus" – E.C.B   

   2. "New Directions Plus" – Workbook E.C.B 

   3. Grammar Worksheets 4 – E.C.B  לא לרכוש עדיין 

   4 מילון אוקספורד .  Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.            'לשימוש עד סוף כיתה יב   

 או  מילון זילברמן אנגלי –  עברי / עברי  – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'     

 

   GRADE 8   'הקבצה ב 

   1. “Join Us” E.C.B  

   2. “Join Us Practice book” E.C.B  

   3. Grammar Helper 3 – E.C.B  לא לרכוש עדיין 

   4.    Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers מילון אוקספורד 

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.            'לשימוש עד סוף כיתה יב   

 או  מילון זילברמן אנגלי –  עברי / עברי  – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'      

 

   GRADE 8   'הקבצה ג 

    1. "Take Off" -  E.C.B 

    2. "Take Off" - Practice book-  E.C.B   

   3. Grammar Worksheets 2 – E.C.B  לא לרכוש עדיין 

    4 מילון אוקספורד .    Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers  

עברי,       -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d           'לשימוש עד סוף כיתה יב   

       לשימוש עד סוף כיתה יב'אנגלי  –עברי / עברי    –אנגלי  זילברמןמילון   או

 

 


