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  תשע"ג –רשימת ספרי לימוד להוראת המתמטיקה בחטיבת הביניי� 

  

ת להוראשל הספר  א'עבור חלק  קבוע בלו אישורישקבעברית  הלימוד להל  רשימת ספרי

  התלמידי� למהל# כל השליש הראשו  של השנה. לכלהספרי� מתאימי�  .בכיתה ז' המתמטיקה

  

  .במהל# התקופה הקרובהתתעדכ  לאה והיא אינה מרשימה ה

  

מחיר מרבי כולל   המו"ל  ש� הספר
  מע"מ

  קוד�דנא

הטכניו  והאוניברסיטה   אפשרת ג� אחרת 
  העברית

  557'119  ש"ח 37.00

אפשר ג� ' מתמטיקה
אחרת מהדורה 

מותאמת לציבור 
  החרדי 

  560'119  + 37  טכניו  + מל"מ ירושלי�

  10097'382  ש"ח 37.00  משבצת  מתמטיקה לכיתה ז' 
  1244'278  ש"ח 37.40  תרבות לע� –מכו  וייצמ    מתמטיקה משולבת 
ה שילובי� במתמטיק

חלק א' הטרוגני למגזר 
  החרדי (סגול)

  1250'279  + 37.40  מכו  ויצמ  למדע

  605'199  ש"ח 36.00  למדא  ועעשר בריב
מתמטיקה לחטיבת 

  ביניי�
  2071701'78  ש"ח 38.00  מט"ח

  מתמטיקה לכיתה ז'
  סדרת צמרת

  31'776  ש"ח 38.00  אתי עוזרי & יצחק שלו

  
  

 �  :ספרי הלימוד בהיתר זמני לשנת הלימודי� תשע"ג בלבדרשימת להל
  

  כיתה ח'
  

מספר   המו"ל  ש� הספר
  כרכי�

  הערות

  ערבית בלבד  1  ר אחמד היביד"  אלמעאלי
  עברית וערבית  2  הטכניו  והאוניברסיטה העברית  אפשרת ג� אחרת 

  עברית בלבד  2  אתי עוזרי & יצחק שלו  מתמטיקה לכיתה ח'
  עברית וערבית  2  משבצת  מתמטיקה לכיתה ח' 
מתמטיקה משולבת 

  מסלול כחול
  עברית בלבד  2  תרבות לע� –מכו  וייצמ  

  היק� רחב
ה משולבת מתמטיק

  מסלול ירוק
  עברית בלבד  2  תרבות לע� –מכו  וייצמ  

  היק� מצומצ�
  עברית בלבד  2  למדא  עשר בריבוע

  עברית וערבית  2  אוניברסיטה עברית  כיתה  ח' קפ"ל
  ג' ורמה מיצוי 

  עברית בלבד  2  מט"ח  שבילי�
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  כיתה ט'

  
  

  בברכה,
  

  יואלה נבו  טר�                  ד"ר אירמה ג'   
  מנהלת אג� ספרי לימוד            מפמ"ר מתמטיקה

  
  

מספר   המו"ל  ש� הספר
  כרכי�

  הערות

אופק חדש 
  למתמטיקה

  ערבית בלבד  1  נצרת 'דאר אלנהדה 
  רמה א'

  ערבית בלבד  1  ד"ר אחמד היבי  אלמעאלי
אפשרת ג� אחרת 

  אפור
  עברית וערבית  2  הטכניו  והאוניברסיטה העברית

  רמה א'ל
אפשרת ג� אחרת 

  כתו�
  עברית וערבית  2  הטכניו  והאוניברסיטה העברית

וכיתות  רמה ב'ל
  הטרוגניות

  ערבית בלבד  2  לי, עפו אדריסעיד ג'בי  דארב אל נג'אח
 ותכיתלרמה ב' ו

  תוהטרוגני
ערבית בלבד   חוברות 2  עיד ג'בילי, עפו אדריס  חוברת תל"�

לתלמידי כיתות 
  תל"� בלבד

מתמטיקה בראייה 
  תל� –אחרת 

זכויות לכותבי מתמטיקה 
  בראייה אחרת

  עברית בלבד  1
לתלמידי כיתות 

  תל"� בלבד
  עברית בלבד  2  & יצחק שלואתי עוזרי   מתמטיקה לכיתה ט'

מתמטיקה לכיתות ט' 
  מעו� '

  עברית בלבד   2  אתי עוזרי & יצחק שלו
  מיצוי ורמה ג'

  עברית וערבית  2  משבצת  מתמטיקה לכיתה ט' 
מתמטיקה משולבת 

  מסלול כחול
  עברית בלבד  2  תרבות לע� –מכו  וייצמ  

  היק� רחב
מתמטיקה משולבת 

  מסלול ירוק
  עברית בלבד  2  ות לע�תרב –מכו  וייצמ  

  היק� מצומצ�
  עברית בלבד  2  למדא  עשר בריבוע

  עברית וערבית  2  אוניברסיטה עברית  קפ"ל כיתה ט'
  ורמה ג'מיצוי 

  עברית בלבד  2  מט"ח  שבילי�


