יוני 2022

רשימת ספרים -ת'

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג – שכבה ז'
הורים ותלמידים יקרים,
❖ בית הספר נענה לקריאת ועד ההורים לצמצם ,עד כמה שניתן ,את עלויות ספרי לימוד.
❖ הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.
❖ מומלץ לרכוש מילון אנגלי עברי גם לתלמידים להם מגיעה התאמה של שימוש במילונית.
❖ השימוש במילון הוא חובה בבחינת האנסין באנגלית.
תכנית השאלת הספרים:
❖ תלמידים שקבלו ספרים במסגרת השאלת ספרים חייבים לעטוף את הספרים ,לא לכתוב בהם ולשמור על
שלמותם .ע"פ הנחיית משרד החינוך ,בסוף השנה לא יתקבלו ספרים לא ראויים לשימוש .בתום יום
הלימודים התלמידים מתבקשים לקחת איתם את ספרי הלימוד ולא להשאירם על שולחנות בית הספר
לשימוש ליום למחרת.
❖ יש לעיין ביסודיות בעמוד המצורף הכולל הנחיות להחזרת ספרי הלימוד בסוף שנת הלימודים ולשמור
בקפידה על ספרים שהושאלו במסגרת הפרויקט.
שם הספר והמחבר
תנ"ך ללא פרוש.

הוצאה
קורן

מקצוע

ספרות

"שורשים וכנפיים" – מקראה לתלמידי כיתות ז' ,מרים מיינר,
שולמית פרידור.

כנרת זמורה-ביתן
דביר

עברית

"עכשיו עברית"-קורס דיגיטאלי של מטח

מט"ח

היסטוריה

"מסע אל העבר" – "עולמות נפגשים מאות  ,"5-16לכתה ז'.
(בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה).

מט"ח

תנ"ך

ידיעת
הארץ
תרבות
ישראל
מדעים

מתמטיקה

הערות
חובה להביא תנ"ך
מלא לכל מבחן

ספר דיגיטאלי של
מטח
מודפס+דיגיטאלי

יחידות תוכן
דיגיטליות
בשבילי התרבות לכיתה ז'

הוצאת מט"ח

מדעי החיים לכיתה ז'.

מט"ח

מודפס+דיגיטאלי

מדעי החומר לכיתה ז'.

מט"ח

מודפס+דיגיטאלי

מתמטיקה לכיתה ז' סדרת צמרת  /חלק א' ,חלק ב' וחלק ג'
סה"כ – שלושה ספרים.

יצחק שלו ואתי עוזרי

המשך ספרי לימוד שכבה ז'
אנגלית

כיתת מליאה
Way to Go-book+workbook
Grammar Worksheets 3
יש לשמור את חוברת הדקדוק לשנה הבאה.

קבוצת תגבור
Thumbs Up-book+workbook
Grammar Worksheets 3 - ECB
מילון אנגלי עברי – OXFORD

הערות
אסור לכתוב
 Eric Cohenבחוברת זו למי
שבמסגרת
השאלת הספרים.
ניתן לכתוב
ECB
בחוברת זו
במסגרת השאלה.
צריכים לשמור
את החוברת גם
לשנה"ל הבאה.
לשמור את חוברת
הדקדוק לשנה
הבאה.
קרנרמן– לוני
כהן

חובה להביא
מילון או מילונית
בבחינת אנסין.

דוברי אנגלית
(Text Building Skillsרכישה מרוכזת בביה"ס).
 Oxford English/English Dictionaryחשוב מאוד לרכוש

KernermanLonniekah

Novel Workbook for native speakers – school distribution

ערבית

צרפתית

Grammar Workbook for native speakers school
distribution
אלה ולסטרה
שפה מספרת תרבות ספר א'
שפה מספרת תרבות חוברת א'

סטודיו אפקטיב

ניתן לכתוב
בחוברת במסגרת
תכנית השאלת
הספרים.

Ca Va Bien

אפשר לכתוב
בחוברת

לשמור את הספר
לשנת הלימודים
הבאה.

ספר  +חוברת

מוסיקה

קלסר  +דפדפת שורה אחת.

ציוד כללי

שש ( )6חבילות דפי  A4שורה אחת.
שלוש ( )3חבילות דפי  A4משובץ.
דיסק-און-קי רק לצרכי בית הספר.
שנת לימודים מוצלחת!!!

פרויקט השאלת ספרים תשפ"ג
שמירה על ספרי הלימוד

להורי התלמידים שלום רב,
תכנית השאלת ספרים מבוסס על תכנית הלימודים והסטנדרטים שנקבעו על ידי
משרד החינוך.
במסגר התכנית ההורים משלמים אגרה בסך  , ₪ 280התלמיד 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  /יש לעטוף כל ספר שנתקבל לא
עטוף.

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).
• אין להדק בסיכות את העטיפה לספר הלימוד.
• יש לשמור על שלמות דפי ספר/חוברת ,שכן דף קרוע הפוגע בטקסט פוסל ספר שלם.
• במקרה של איבוד או השחתה של ספר לימוד או חוברת עבודה שבה חל איסור כתיבה – יש
לשלם  ₪ 40עבור 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.

יוני 2022
רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג – שכבה ח'
הורים ותלמידים יקרים,
❖ בית הספר נענה לקריאת ועד ההורים לצמצם ,עד כמה שניתן ,את עלויות ספרי לימוד.
❖ הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.
❖ מומלץ לרכוש מילון אנגלי עברי גם לתלמידים להם מגיעה התאמה של שימוש במילונית.
❖ השימוש במילון הוא חובה בבחינת האנסין באנגלית.
תכנית השאלת הספרים:
❖ תלמידים שקבלו ספרים במסגרת השאלת ספרים חייבים לעטוף את הספרים ,לא לכתוב בהם ולשמור על
שלמותם .ע"פ הנחיית משרד החינוך ,בסוף השנה לא יתקבלו ספרים לא ראויים לשימוש .בתום יום
הלימודים התלמידים מתבקשים לקחת איתם את ספרי הלימוד ולא להשאירם על שולחנות בית הספר
לשימוש ליום למחרת.
❖ יש לעיין ביסודיות בעמוד המצורף הכולל הנחיות להחזרת ספרי הלימוד בסוף שנת הלימודים ולשמור
בקפידה על ספרים שהושאלו במסגרת הפרויקט.
מקצוע
תנ"ך
ידיעת
הארץ
ספרות

שם הספר והמחבר
תנ"ך ללא פרוש.

הערות
חובה להביא
תנ"ך לכל מבחן.

הוצאה
קורן

יחידות תוכן
דיגיטליות
ספר דיגיטאלי

"שורשים וכנפיים" – מקראה לתלמידי כיתות ח'/מרים מיינר,
בינה גלר.

עברית

"עכשיו עברית"-קורס דיגיטאלי של מט"ח

מטח

כנ"ל

מדעים

מדעי החיים לכיתה ח'.

מטח

כנ"ל

מדעי החומר לכיתה ח'.

מטח

כנ"ל

מט"ח

כנ"ל

היסטוריה
מתמטיקה

"מסע אל העבר ,קדמה ומהפכות" מאות ( 16-19ספר חדש).
מחשבון מדעי – חובה לכל תלמידי השכבה
* להשאיר מחברות מכיתה ז'.
הקבצה א':
מתמטיקה לכיתה ח' חלק א' סדרת צמרת
(כריכה תכלת עם פס כתום).
מתמטיקה לכיתה ח' חלק ב' סדרת צמרת
(כריכה תכלת עם פס צהוב).
הקבצה ב'
קפ"ל לכיתה ח' חלק א'  +קפ"ל לכיתה ח' חלק ב'.

יצחק שלו
ואתי עוזרי
יצחק שלו
ואתי עוזרי

המשך רשימת ספרי לימוד שכבה ח'
מקצוע
אנגלית

שם הספר והמחבר
הקבצה א'

הוצאה

Keep Thinking Book + Workbook

Eric Cohen

מילון אנגלי עברי

ECB

חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.
ניתן לכתוב במסגרת
השאלת הספרים

ECB

אפשר לכתוב
בחוברת במסגרת
השאלת ספרים

( OXFORDלשמור משנה שעברה)

Grammar Worksheets 4
יש לשמור את החוברת לשנה"ל הבאה!!!
הקבצה ב' +תגבור
Just Thinking

הערות
אסור לכתוב
במסגרת השאלת
ספרים

ספר  +חוברת
מילון אנגלי עברי ( OXFORDלשמור משנה שעברה)
(לשמור משנה שעברה) Grammar Worksheets 3
ECB

וגם לשמור לשנה הבאה)
מילון אנגלי עברי Oxford
דוברי אנגלית

חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.
נא לשמור את
החוברת לשנה"ל
הבאה.
חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.

Kernerman-

Internal Workbook for Native Speakers – school
(distributionתירכש במרוכז)
שתי החוברות הפנימיות הבאות תירכשנה במרוכז בתחילת שנה"ל.

Lonnie

Novel Workbook for Native Speakers, school
distribution
Grammar Workbook for Native Speakers, school
distribution
Oxford English/English Dictionary
צרפתית

ספר  +חוברת

ערבית

שפה מספרת תרבות ,ספר ב'

ציוד כללי

שש ( )6חבילות דפי  A4שורה אחת.
שלוש ( )3חבילות דפי  A4משובץ.
דיסק-און-קי רק לצרכי בית הספר.

אפשר לכתוב
בחוברת במסגרת
השאלת הספרים.

Ca Va Bien

אלה ולסטרה

שנת לימודים מוצלחת!!!

יוני 2022

פרויקט השאלת ספרים תשפ"ג
שמירה על ספרי הלימוד
להורי התלמידים שלום רב,
תכנית השאלת ספרים מבוסס על תכנית הלימודים והסטנדרטים שנקבעו על ידי
משרד החינוך.
במסגר התכנית ההורים משלמים אגרה בסך  , ₪ 280התלמיד 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/יש לעטוף גם ספרים שלא נתקבלו
עטופים.

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.
• אין להדק במהדק סיכות את עטיפת הספר.
• במקרה של איבוד או השחתה של ספר לימוד או חוברת עבודה שבה חל איסור כתיבה – יש
לשלם  ₪ 40עבור 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.

יוני 2022
רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ב – שכבה ט'
הורים ותלמידים יקרים,
❖ בית הספר נענה לקריאת ועד ההורים לצמצם ,עד כמה שניתן ,את עלויות ספרי לימוד.
❖ הקפידו לרשום שם וכיתה על כל עטיפה של ספר/חוברת/מחברת.
❖ מומלץ לרכוש מילון אנגלי עברי גם לתלמידים להם מגיעה התאמה של שימוש במילונית.
❖ השימוש במילון הוא חובה בבחינת האנסין באנגלית.
תכנית השאלת הספרים:
❖ תלמידים שקבלו ספרים במסגרת השאלת ספרים חייבים לעטוף את הספרים ,לא לכתוב בהם ולשמור על
שלמותם .ע"פ הנחיית משרד החינוך ,בסוף השנה לא יתקבלו ספרים לא ראויים לשימוש .בתום יום
הלימודים התלמידים מתבקשים לקחת איתם את ספרי הלימוד ולא להשאירם על שולחנות בית הספר
לשימוש ליום למחרת.
❖ יש לעיין ביסודיות בעמוד המצורף הכולל הנחיות להחזרת ספרי הלימוד בסוף שנת הלימודים ולשמור
בקפידה על ספרים שהושאלו במסגרת התוכנית.

שם הספר

מקצוע
תנ"ך ללא פרוש.

הוצאה
קורן

ידיעת
הארץ

ספרות

הערות
חובה להביא תנ"ך
מלא לכל מבחן.
יחידות תוכן
דיגיטליות

"שורשים וכנפיים" – מקראה לתלמידי כיתות ט' ,מרים מיינר,
שולמית פרידור .

כנרת זמורה-ביתן
דביר

עברית

ספר דיגיטאלי
ספר דיגיטאלי

מט"ח
"עכשיו עברית" ספר דיגיטאלי.
היסטוריה

"מסע אל העבר" – העולם המודרני במשבר ( 1939-1870בהתאם
לתכנית הלמודים החדשה).

מט"ח

פיסיקה
פיזיקה

חוויה פיזיקלית

הוצאת אנקורי

פיזיקה לכיתה ט'

מט"ח

כימיה

כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'.

מט"ח

אזרחות

"אזרחות במדינת ישראל" /דוד שחר.

כנרת

כנ"ל

כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל
כנ"ל

מקצוע
אנגלית

המשך רשימת ספרי לימוד שכבה ט'
הוצאה
שם הספר
ECB
Connections Book + Workbook
מילון – ( OXFORDלשמור משנה שעברה)

קרמן – לוני כהן

Grammar Worksheets 5 -ECB

ECB

-Grammar Worksheets 4לשמור משנה שעברה!!!
הקבצה ב'
ספר  +חוברת

Eric Cohen

!Heads Up

הערות
אסור לכתוב
בחוברת של הספר
במסגרת ההשאלה.
חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.
מותר לכתוב
בחוברת במסגרת
ההשאלה.
אסור לכתוב
בחוברת למי
שבהשאלה

מילון – ( OXFORDלשמור משנה שעברה)

קרמן – לוני כהן

חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.

קבוצת תגבור

ECB

מותר לכתוב
במסגרת ההשאלה.

(לשמור משנה שעברה) Grammar worksheets 3
מילון – ( PASSPORTלשמור משנה שעברה)

קרנרמן – לוני כהן

ספר  +חוברת On Track Alternative

ECB

אסור לכתוב
בחוברת במסגרת
ההשאלה.
חובה להביא מילון
בבחינת אנסין.

דוברי אנגלית
Internal workbook for Native speakers –school
distribution
שתי החוברות הפנימיות הבאות תירכשנה במרוכז בתחילת
שנה"ל.
Novel Workbook for native speakers – school
distribution
Grammar workbook for native speakers – school
distribution
מתמטיקה

מחשבון מדעי – חובה לכל תלמיד.

נא להשאיר את המחברות מכיתה ח'.

הקבצות א'
מתמטיקה לכיתה ט' חלק א+ב

גבי יקותיאל
ורחל בלומנקרנץ
הוצאת משבצת

הקבצות ב'
קפ"ל כיתה ט' חלק א +ב
צרפתית

אסור לכתוב
במסגרת ההשאלה.

Ca Va Bien
ספר  +חוברת

ערבית

שפה מספרת תרבות ספר ג' – מהדורה חדשה.

ציוד כללי

שש ( )6חבילות דפי  A4שורה אחת.
שלוש ( )3חבילות דפי  A4משובץ.
דיסק-און-קי רק לצרכי בית הספר.

אלה ולסטרה

אסור לכתוב
במסגרת ההשאלה

שנת לימודים מוצלחת!!!

יוני 2022
פרויקט השאלת ספרים תשפ"ג
שמירה על ספרי הלימוד
להורי התלמידים שלום רב,
תכנית השאלת ספרים מבוסס על תכנית הלימודים והסטנדרטים שנקבעו על ידי
משרד החינוך.
במסגר התכנית ההורים משלמים אגרה בסך  , ₪ 280התלמיד 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/יש לעטוף ספרים גם אם נתקבלו
לא עטופים.

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.
• אין להדק בסיכות את העטיפה לספר הלימוד.
• במקרה של איבוד או השחתה של ספר לימוד או חוברת עבודה שבה חל איסור כתיבה – יש
לשלם  ₪ 40עבור 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.

