רשימת ספרים מומלצים לקריאה בכיתות ז'-ט'
הרשימה אינה סופית!
הערה :לקבלת פרטים על רבים מהספרים המופיעים ברשימה חפשו באתר "כנפיים" של מט"ח:
http://knafaim.cet.ac.il/
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