
 
 
 

 רשימת ספרים
 

'כיתה יב 'כיתה יא  'כיתה י  'כיתה ט    

 יואל גבע
308 שאלון  
8,43€  

יואל גבע   
308שאלון   
8843€  

308שאלון   
8843€  

 יואל גבע 
308שאלון   
8843€  

308שאלון   
8843€  

 יואל גבע 
308שאלון   
8843€  

 
 

  
 מתמטיקה

ל"יח 8  

303 יואל גבע שאלון  יואל גבע 
'חלק ג ,30 שאלון   
80€  

'חלק ד ,30 שאלון  
80€  

('וב' בנוסף לחלק א)  
  

 יואל גבע
' חלק א 308 ,30 שאלון  

80€  
'חלק ב 308 ,30 שאלון  
€30 

 
 

 יואל גבע
חלק  308 ,30 שאלון

' א  
80€  

 
 

 

 מתמטיקה 
ל"יח ,  

הפועל בפעולה -  
 לרמת מתקדמים 

 הוצאת מאגנס
88€  

בין השורות -  
 הוצא מאגנס

הפועל בפעולה -  
 לרמת המתקדמים 

צוקי גלי הומינר . ש  
אקדמון/הוצאת מאגנס  

88€  

'א עולה עולה  
 אורנה ענתבי

83€  

 עברית 

 הלכות שבת 
 הוצאת אור מאיר

(ניתן לקנות בבית הספר)  

 הלכות שבת
 הוצאת אור מאיר

(ניתן לקנות בבית הספר)  

 יהדות 

- Literature 5 points 
ECB publishers 

15€ 

-The Wave 
By Todd Strasser/Morton 

Rhue 

Mastering modules 
EG 

ECB publishers 
26€ 

 

Mastering modules EG 
ECB publishers 

Insight- 
pre-intermediate 

workbook & student’s 
book 

Oxford University Press 

Insight- 
pre-intermediate 

workbook & 
student’s book 

Oxford University 
Press 

 אנגלית

 Èchanges cours de 
langue et Civilisation 
Francaise  
Lidia Parodi & Marina 
Vallaco   
Minerva scuola 
ISBN: 978-88-298-5039-
b 

 

Èchanges cours de 
langue et Civilisation 
Francaise  
Lidia Parodi & Marina 
Vallaco   
Minerva scuola 
ISBN: 978-88-298-5039-b 

 
 

Èchanges cours de 
langue et Civilisation 
Francaise  
Lidia Parodi & Marina 
Vallaco   
Minerva scuola 
ISBN: 978-88-298-5039-
b 

 

 צרפתית

  Ragazzi Oggi 
Vittoria Calvani-

Michaela Volante 
Mondadori Scuola 

Isbn: 9788824740692 

Ragazzi Oggi 
Vittoria Calvani-

Michaela Volante 
Mondadori Scuola 

Isbn: 9788824740692 

 איטלקית



 
  Biologia –Il laboratorio 

della vita-il corpo 
umano 

Mariella Hoefnagels 
Le Monnier Scuola 

Isbn: 9788800227827 

Scienze della terra 
Gabriele Longhi 

De Agostini Scuola  
Isban: 

9788851120269 

 מדעי הטבע

טראסרס טוד/מורטון רו -גל  
15€ 

דורית אורגד-קלקידן  
פיליפ  -הנכדה של מר לין

 קלודל

 

י עגנון"ש-סיפור פשוט  
 

חוברת צילומים של 
היצירות לקנייה בבית 

 הספר
 

י עגנון"ש-סיפור פשוט  
 

צילומים של חוברת 
היצירות לקנייה בבית 

 הספר
 

 ספרות 

פרקים בתולדות עם 
'וב' ישראל חלק א  

 הוצאת אור מאיר
15€+15€ 

פרקים בתולדות עם 
'וב' ישראל חלק א  

מאיר רהוצאת או  
15€ +15€ 

פרקים בתולדות עם 
'וב' ישראל חלק א  

 הוצאת אור מאיר
15€ +15€ 

 

 הסטוריה 

 כאזרח רענן
אור מאירהוצאת   

15€ 

 כאזרח רענן
 הוצאת אור מאיר

15€ 

 אזרחות  

 
                                                                                                        

 

 Libri da Ordinare 
Nome Alunna  Nome libro Prezzo pagato 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 

.לקנייה בארץ    
אפשרויות קנייה במילאנו   

  
 

 

 


