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 ב "פ' לשנה"ל תשחרשימת ספרי לימוד לשכבת 

                                                   .עם סמל תיכון  "אחד העם"  אחידהתלבושת  
 )לא חולצות בטן או גופיות(. בקיץ, חולצות קצרות וארוכות בכל הצבעים  

וחולצה עם סמל   ללא סמלים של מותגים בכל הצבעים  חלק )ללא פסים ונקודות(  בחורף, מיזע 
   חובה חולצה עם סמל בי"ס לבנה )קצרה וארוכה(.  בי"ס מתחת.

 מכנסיים ללא קרעים, בגובה הברך )לא מכנסונים( 

 יש לרכוש מחברות שורה ומשבצות ספירלה/מעבדה גדולות.   •
 חוברת נוספת תירכש בתחילת שנה ,המחלקה למדע וטכנולוגיה משרד החינוך – כיתה מדעית טכנולוגית  •

 
 . תתקבל על כך הודעה בתחילת שנה"ל.  לי"-"תא   ניתן לשכור לוקר אישי בתשלום ע"י חברה חיצונית -
סוף רבעון א' )בסביבות  ביתקיימו מבחני איתור  במתמטיקה . 13.9.21בתאריך אנגלית ב  איתורבחני יתקיימו מ -

 חנוכה( על החומר שילמד במהלך הרבעון הראשון של כיתה ח'. 
                                                                     . בתחילת שנה"ל  קיים מבדק על האותיות בערביתית -

 
 בברכת חופשה נעימה ובהצלחה 

 ספר לימוד  מקצוע 

 לכתה ח', הוצאת כנרת. "שורשים וכנפיים"  ספרות

 ד"ר דולי לוי, מאיה דלל, רכס ',  כיתה ח"חוטבים לשון",  עברית 

 לכיתה ח' ,מט"ח"מדעי החומר " מדעים
 לכיתה ח' ,מט"ח "מדעי החיים" 

 ד"ר עדי בן דוד. הוצ' רכס "להצליח במדע וטכנולוגיה"  

פיזיקה לכיתה המדעית  
 טכנולוגית

 '" מאת מרינה זיו. ח'  לכיתה מתעמקים בפיזיקה "

 אלה ולסטרה  חלק ב' "שפה מספרת תרבות "  ערבית 
 מהדורה חדשהספר בצבע כחול, 

 

 מט"ח. . 16-19קידמה ומהפכות  מאות "מסע אל העבר"  היסטוריה

 : הקבצה א' )כולל מדעית( מתמטיקה 
 " הוצאת רכס "חשבון בבקשה  -
 יצחק שלו    –אתי עוזרי  " "מתמטיקה לכיתה ח  -

 חלק א + ב 
 חלק א' בצבע תכלת עם פס כתום

 חלק ב' תכלת עם פס צהוב  

 : ג'  הקבצות ב'+ 
 יצחק שלו  חלק א + ב  – עוזרי   אתי " "מתמטיקה לכיתה ח 

 פס כתום חלק א' תכלת עם 
   חלק ב' תכלת עם פס צהוב 

  מסלול  מתמטיקה
 מחוננים 

 טכניון + היחידה לחינוך מתמטי  הוצ'   חלקים א+ב - אפשר גם אחרת לכתה ח'
 טכניון + היחידה לחינוך מתמטי  הוצ'  חלק א ספר אפור, אפשר גם אחרת לכתה ט

 הקבצה א:  אנגלית  
Keep Thinking - Book+Practice book      'הוצ ECB 
 

 לכיתת מופ"ת דיפלומטיה תקשורת ויחסים בינלאומיים:  
Looking Into Literature  (book 2)   הוצאתUPP 

 

 הקבצה ב: 
Join Us - book+ practice book הוצאת   ECB 
 

   הקבצה ג:
English for Today (book +practice book-UPP  הוצאת 
 

 ECB הוצ' Imagine (book + practice book) מחוננים   מסלול  אנגלית

ה  תמדעי המחשב לכי
 בלבד  2ח

 ויליאם פרג'ון מבוא לסייבר באמצעות שפת פייתון,  

http://www.1haam.petach-tikva.k12.il/

