
רשימת ספרי לימוד לכיתה ט'- שנה"ל תשפ"ג- חט"ב ב'

ההוצאה שם הספר / החוברת מקצוע

גבי יקואל
ארכימדס

יצחק שלו ואתי עוזרי

- מתמטיקה לכיתה ט' חלק א' + ב'הקבצה א'
2020מהדורה–ט'מפמרון–תרגולחוברת

-מתמטיקה לכיתה ט' סדרת מעוף  חלק א' + ב'הקבצה ב'

חוברת פנימית תירכש במהלך השנה**

מתמטיקה

הקבצה א'
1.Imagine Text book
2.Imagine work book

הקבצה ב'
1.Heads Up Text Book
2.Heads Up Practice Book

מאושר שימוש במילונית לכלל תלמידי ביה"ס.
להלן המילונים האפשריים הניתנים לשימוש במהלך השנה:

1.Oxford English English Hebrew
Dictionary

black
English-Hebrewזלברמן.2 / Hebrew English

Dictionary ( gray and red(
3.Oxford7דגם-XFכהןלוני
4.Texton Babylon ברמןיהודה9222
5.Babylon plus Textonברמןיהודה
6.TS – WIZCOMTECHקוויקשנרי

אנגלית

תנ"ך מלא
תנ"ך

מט"ח עכשיו עברית עברית

מט"ח 1939-1870במשברהמודרניהעולם–העבראלמסע היסטוריה



ההוצאהשם הספר / החוברתמקצוע
ערבית

יחולק בתחילת שנת הלימודים

רכישה מרוכזת של חוברת פנימית בביה"סשל"ח וידיה"א

מט"חפיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט'פיזיקה

מט"חכימיה ומדעי החיים לכיתה ט'מדעים

"אזרחות במדינת ישראל"אזרחות
דוד שחר הוצ' כנרת

זמורה

הקיבוץ המאוחדספרות לחטיבת הביניים מגוון יצירותספרות



לכל תלמידי חטיבות הביניים קריית החינוך קציר והוריהם

בבית ספרנו נהוגה תלבושת אחידה ועל כן תלמידי קריית חינוך נדרשים להופיע בתלבושת בי"ס במשך כל שעות
הלימודים.

תלבושת קיץ
חולצת טריקו חלקה בכל הגוונים עם סמל ביה"ס מודפס בצד שמאל. (אסורה מדבקה כסמל ביה"ס) או חולצות

גזורות.

תלבושת חורף
חולצת טריקו חלקה עם סמל ביה"ס
אימונית חלקה (ס'ווצר) בכל הגוונים

תלבושת לשעורי חינוך גופני
אחיד ונעלי ספורט.: חולצה חלקה עם סמל בית הספר, מכנסי ספורט בצבעבקיץ

הספר ונעלי ספורט.: אימונית בצבע חלק ומתחת חולצה קצרה עם סמל ביתבחורף

הערות:
בתחילת השנה יקבלו התלמידים מחברת ובה מידע על אורחות בית הספר- מומלץ להורים לעיין בה.
באסיפות ההורים הכיתתיות בתחילת שנה"ל יקבלו ההורים חוזר "תשלומי הורים" לפעילות חברתית,

תרבותית, טיולים וסיורים.

והודעותשינוייםלגביבאתרלהתעדכןמתבקשיםהתלמידיםכלwww.katzir.org.ilביה"סאתרכתובת
במהלך חופשת הקיץ.

חלוקת הספרים לשנה"ל תשפ"ג עבור תלמידים שעמדו בכל התנאים הנ"ל תתקיים עפ"י הלוז הבא:

08:30-16:00השעותביןספריםהשאלתבחדרב'בחטיבהתתקייםהחלוקה

שכבת ט'שכבת ח'שכבת ז'שמות משפחה

16.08.202221.08.202223.08.2022א'-כ'

17.08.202222.08.202224.08.2022ל'-ת'

.14.7.22–15.8.22:התאריכיםביןלחופשהיוצאיםביה"סמשרדי

צוות ההנהלה, המורים והעובדים מאחל לתלמידי קריית החינוך קציר
חופשת קיץ מהנה ובטוחה.

http://www.katzir.org.il

