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רשימת ספרים-ת'

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א כיתה קטנה - שכבה ז'
                                                                                                                                                         

    הורים ותלמידים יקרים,

בשעה טובה אנו כבר מתחילים את שנת הלימודים תש"פ, וילדכם מתחיל את לימודיו בחטיבת 

הביניים שז"ר. 

מצורפת רשימת ציוד הכוללת רשימת ספרים חלקית, שמות ספרים נוספים יימסרו לאחר ביצוע 

מיפוי ראשוני ובדיקת רמת הלימוד של כל תלמיד. במהלך רכישת הספרים בקיץ נא וודאו שאתם 

קונים בהתאם לרשימה ולמהדורות הרשומות בטבלה.  

במידה ואתם רוכשים חוברות משומשות- אנא וודאו שהן ריקות ממענה על תשובות, אחרת תאלצו 

להחליפן. 
הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.

תכנית השאלת הספרים: 

בימי הרישום  עליכם להגיע עם השובר אותו קבלתם בהשאלת הספרים מבית הספר היסודי. מי ❖

שאין לו שובר לא יוכל לקחת חלק בתכנית השאלת ספרים. 

לכתוב ❖ לא  ספרים במסגרת השאלת ספרים חייבים לעטוף את הספרים,  שיקבלו  תלמידים 

לא  ספרים  יתקבלו  לא  השנה  בסוף  משרד החינוך,  הנחיית  על שלמותם. ע"פ  ולשמור  בהם 

ראויים לשימוש והתלמיד יחויב בקנס. 

ציוד כללי:  

על כל תלמיד להביא בתחילת שנה"ל:
10 מחברות שפה בעלות נושא אחד ומחברת חשבון בת שני נושאים.☒
קלסר ובו 12 חוצצים ומספר ניילוניות.☒
בקלמר: מספר עפרונות, מחק, מחדד תקין, 2 מדגשים בצבעים שונים, מספריים, סרגל, דבק. ☒
מחשבון מדעי תקין לשיעורי מתמטיקה. ☒
תנ"ך מלא לשיעורי תנ"ך.☒

ציוד זה הוא הכרחי למילוי המשימות במהלך השנה- אנא הקפידו עליו!





רשימת ספרים לשנת הלימודים תשפ"א – כיתה ז' קטנה:

****** יתכנו הבדלים קטנים במחירי הספרים 

בברכת חופשה נעימה ושנת לימודים פורייה

צוות שז"ר

הערותמחירהוצאהשם הספר והמחברמקצוע

"מילה טובה מאוד" הבנה, עברית

הבעה ולשון ז'.

מט"ח
₪ 70.90

48.80 ₪רותי גלעדינטייל בעולםהבעה

היסטוריה
"מסע אל העבר" – "עולמות 

נפגשים
מאות 5-16", לכתה ז'

מט"ח
₪ 66.40

ת  ו ב ר ת
ישראל

66.00 ₪מט"חבשבילי התרבות- שכבה ז'

מתמטיקה
מתמטיקה בהבנה חלק א'

קפ"ל כיתה ז' – חלק ב'

היחידה 

לחינוך 

מתמטי

₪ 20.40

₪ 53.30

 THUMBS UPאנגלית

Book + Workbookאריק כהן

65+41

סה"כ  106 

ש"ח

אסור לכתוב 

בחוברת 

במסגרת 

השאלת 

ספרים

צבעי פנדה, עפרונות צבעוניים, 
טושים, מספריים, דבק.

"שורשים וכנפיים" – מקראה ספרות
לתלמידי כיתות ז', מרים מיינר,  

שולמית פרידור

הוצאת 

כנרת זמורה 

ביתן
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רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א– כיתה קטנה - שכבה ח'

         הורים ותלמידים יקרים,

כיתה ז' הגיעה לסיומה וכיתה ח' כמעט בפתח. מצורפת רשימת ספרים לשנה"ל תש"פ והנחיות 

כלליות. 

במהלך שנת הלימודים התלמידים יידרשו לרכוש ספרים נוספים, בהתאם להתקדמותם 

האישית וצרכי הכיתה.

במהלך רכישת הספרים בקיץ נא וודאו שאתם קונים בהתאם לרשימה ולמהדורות הרשומות 

בטבלה- במידה וישנם שאלות הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר. 

במידה ואתם רוכשים חוברות משומשות- אנא וודאו שהן ריקות ממענה על תשובות, אחרת תאלצו 

להחליפן. 
הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.

כמו כן צורפו מספר דפי מידע לתעודה- נא עיינו בהם. 

תכנית השאלת הספרים:

לכתוב ❖ לא  ספרים במסגרת השאלת ספרים חייבים לעטוף את הספרים,  שיקבלו  תלמידים 

לא  ספרים  יתקבלו  לא  השנה  בסוף  משרד החינוך,  הנחיית  על שלמותם. ע"פ  ולשמור  בהם 

ראויים לשימוש והתלמיד יחויב בקנס. 

ציוד כללי:  

על כל תלמיד להביא בתחילת שנה"ל:
4 מחברות שפה בעלות נושא אחד. ☒
2 מחברת חשבון בת  נושא אחד.☒
קלסר ובו 12 חוצצים ומספר ניילוניות.☒
בקלמר : מס' עפרונות, מחק, מחדד תקין, 4 מדגשים בצבעים שונים, מספריים, סרגל, דבק. ☒
מחשבון מדעי תקין לשיעורי מתמטיקה. ☒
תנ"ך מלא לשיעורי תנ"ך. ☒



מחשב נייד ודיסק און קי. ☒

ציוד זה הוא הכרחי למילוי המשימות במהלך השנה- אנא הקפידו עליו!



רשימת הספרים לשנת הלימודים תשפ"א לכיתה ח' – כיתה קטנה:

                                                                                            

ספרים דיגיטליים – מי שלא בהשאלה מתבקש לא לקנות את הספרים, אלא לשלם עבורם 

במזכירות בתחילת שנה

הערותמחירהוצאהשם הספר והמחברמקצוע

מתמטיקה
* להשאיר מחברות וספרים מכיתה 

ז'.

קפ"ל לכיתה ז' חלק ג'

קפ"ל לכיתה ח' חלק  א'.

₪ 53.30

₪ 66.40

לתלמידים 

משולבים, יצטרכו 

לרכוש חוברת 

נוספת, הודעה 

בהמשך

תרבות 

ישראל

53.60 ₪רכסתיקון עולם, חברה ואדם 

אנגלית

Take Off 

 Book + Workbook  
אריק 

65+41=106כהן
לתלמידים 

משולבים נא לא 

לרכוש חוברת זו, 

תבוא הודעה 

בנפרד

"מילה טובה  מאוד" הבנה, הבעה עברית

ולשון ח'.

ספר דיגיטאלי-מי 66.20 ש"חמטח

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים

"מסע אל העבר, קדמה ומהפכות" היסטוריה

מאות  16-19

₪ 64.30
ספר דיגיטאלי-מי 

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים



****** יתכנו הבדלים קטנים במחירי הספרים 

בברכת חופשה נעימה ושנת לימודים פורייה

צוות שז"ר 
                           

 

"שורשים וכנפיים" – מקראה ספרות

לתלמידי כיתות ח', מרים מיינר,  

שולמית פרידור

הוצאת 

כנרת- 

זמורה 

ביתן

ספר דיגיטאלי-מי 

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים



                                                                                                                                                            

         
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                       

יוני 2020

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"א– כיתה קטנה - שכבה ט' 

         הורים ותלמידים יקרים,

כיתה ח' הגיעה לסיומה וכיתה ט' כמעט בפתח. מצורפת רשימת ספרים לשנה"ל תשע"ח והנחיות 

כלליות. 

במהלך שנת הלימודים התלמידים יידרשו לרכוש ספרים נוספים, בהתאם להתקדמותם האישית 

וצרכי הכיתה.

הרשומות  ולמהדורות  לרשימה  בהתאם  קונים  שאתם  וודאו  נא  בקיץ  הספרים  רכישת  במהלך 

בטבלה- במידה וישנם שאלות הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר. 

במידה ואתם רוכשים חוברות משומשות- אנא וודאו שהן ריקות ממענה על תשובות, אחרת תאלצו 

להחליפן. 
הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.

כמו כן צורפו מספר דפי מידע לתעודה- נא עיינו בהם. 

ציוד כללי:  

על כל תלמיד להביא בתחילת שנה"ל:
4 מחברות שפה ☒
2 מחברת חשבון ☒
קלסר ובו 12 חוצצים ומספר ניילוניות.☒
בקלמר : מס' עפרונות, מחק, מחדד תקין, 2 מדגשים בצבעים שונים, מספריים, סרגל, דבק. ☒
מחשבון מדעי תקין לשיעורי מתמטיקה. ☒
תנ"ך מלא לשיעורי תנ"ך. ☒
מחשב נייד ודיסק און קי. ☒

ציוד זה הוא הכרחי למילוי המשימות במהלך השנה- אנא הקפידו עליו!



    

                                       



רשימת ספרים לשנת הלימודים תשפ"א לכיתה ט' קטנה:         

                                                                                                                                              

ספרים דיגיטליים – מי שלא בהשאלה אינו צריך לקנות אותם, אלא לשלם עבורם במזכירות 

בתחילת שנה.

הערותמחירהוצאהשם הספרמקצוע

ספר + חוברתאנגלית
On Track Alternative

ECB70+46

₪ 116
אסור לכתוב 

בחוברת במסגרת 

ההשאלה.

קפ"ל כיתה ח' חלק ב'מתמטיקה

קפ"ל כיתה ט חלק א' 

₪ 66.40

₪ 71.50

41.30 100₪ מושגים בדמוקרטיהאזרחות

"מילה טובה מאוד" – הבנה  הבעה עברית

ולשון ט'.

73.30 ₪מט"ח
ספר דיגיטאלי-מי 

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים

"מסע אל העבר" – העולם המודרני היסטוריה

במשבר 1939-1870 

63.40 ₪מט"ח
ספר דיגיטאלי-מי 

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים

"שורשים וכנפיים" – מקראה ספרות

לתלמידי כיתות ט', מרים מיינר,  

שולמית פרידור

הוצאת 

כנרת-ז

מורה 

ביתן

ספר דיגיטאלי-מי 

שלא בהשאלה, 

ישלם בתחילת 

שנת הלימודים



****** יתכנו הבדלים קטנים במחירי הספרים 

בברכת חופשה נעימה ושנת לימודים פורייה

צוות שז"ר



                                                                                                 
פרויקט השאלת ספרים  תשפ"א - החזרת ספרים

להורי התלמידים שלום רב,

תכנית השאלת ספרים מבוסס על תכנית הלימודים והסטנדרטים שנקבעו על ידי 
משרד החינוך.

במסגרת התכנית ההורים משלמים אגרה בסך 280 ₪ , התלמיד מקבל את ספרי 
הלימוד וחוברות העבודה הנדרשים, חלקם חדשים וחלקם שמורים.

בתום שנת הלימודים יש להחזיר את הספרים לבית הספר במצב המאפשר שימוש  
חוזר.

הנחיות למסירת הספרים והחוברות לקראת סוף השנה:
אין לרשום את שם  התלמיד על הכריכה החיצונית/פנימית או על אחד מדפי •

הספר.  
חל איסור לכתוב בספרים שאין להם היתר כתיבה. •
אין לקשקש, לצייר או להדביק מדבקות סמיילי/אחר בספרים/חוברות. •
אין להכתים ספרים בשתייה/אוכל או מוצר שעלול לגרום לנזק ולתשלום •

בעבורו. 
אין להרטיב את הספרים. •
במידה והעטיפה השקופה התיישנה יש להחליפה בחדשה –  •

לא יתקבל ספר ללא עטיפה שקופה. 
אין להשאיל את ספרי בית הספר לתלמידים אשר אינם בתכנית השאלת •

ספרים. 
קרע בכריכה – יש להדביק מידית עם דבק סלוטייפ (כריכה מפורקת פוסלת •

ספר שלם בעת ההחזרה). 
יש לשמור על שלמות דפי ספר/חוברת, שכן דף קרוע הפוגע בטקסט פוסל ספר •

שלם. 
ספרים / חוברות הכתובים בעיפרון וניתנים לשימוש חוזר ובהם מספר דפים •

כתובים יש למחוק את התכתובת. 
במקרה של איבוד או השחתה של ספר לימוד או חוברת עבודה שבה חל איסור •

כתיבה – יש לשלם 40 ₪ עבור הספר/חוברת. 



במקרה של איבוד או השחתה של חוברת שבה ניתן לכתוב – על התלמיד יהיה •

לרכוש אותה באופן עצמאי מחנות ספרים. 
שמירה על הספר במהלך השנה תמנע עיכובים במתן אישור על  •

הזדכות כל ספרי הלימוד בסופה. 


