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                                                                                                                                     זסיון תשע" ד'           
 9102 מאי 92     

 

 חלשנת הלימודים תשע" והנחיות כלליות רשימת ספרי לימוד
 

 כיתה ז'
 

 .חדש -דים השנה לראשונה ב "דרור" מצוינים במילה ספרים וחוברות הנלמ

 שהספרים וחוברות הלימוד יהיו נקיים ולא פתורים. ,ברכישת ספרים משומשים יש לדאוג

  המחירים המופיעים ברשימה מתייחסים לספרים חדשים.

 ידי משרד החינוך-רשימת ספרי הלימוד המאושרת עלהמחיר המומלץ, הינו עפ"י 

 כלולים בסל הספרים.  שאינםספרים או חוברות  רשימת ספרי הלימוד כוללת גם 

 www.tbook.co.il יש להרשם באתר לרכישת הספרים במסגרת 'פרויקט השאלת ספרי לימוד ' 

 
 מקצוע: אנגלית

 את ספרי הלימוד יש לרכוש רק לאחר השיבוץ לקבוצות הלימוד השונות.  
 .0271 ספטמברחודש  במהלךשיתקיים  ,השיבוץ לקבוצות הלימוד יעשה לאחר מבחן

 
 שם המחבר שם הספר מיועד ל

הוצאה 
 לאור

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪  -ב 
סריקת 

 עטיפת הספר

כלל 
 התלמידים

 OXFORD   מילון
 עברי-אנגלי-אנגלי

Oxford Student's 

Dictionary for 

Hebrew Speakers 
_______________ 

New Oxford 
 עברי.-אנגלי-אנגלי

המילון ישמש את 
התלמידים עד סוף 

 כיתה י"ב.

Ruse, Reif   

& Levy 

 -קרנרמן 
 לוני כהן

מילון  
 שחור

092.21 
 

מילון 
 לבן

02.11 

שעומד לרכוש  מי
  -מילון חדש 

 את לרכוש  יכול
המילון המקיף 

 החדש 
 עברי-אנגלי
 אנגלי-/עברי

 ש. זילברמן

 
 

תלמידים 
בקבוצת 
 מצטיינים

Keep Thinking 

 

Partouche 

Debi 

 20.11 אריק כהן
  ספר

 כלול בסל הספרים

 

Keep Thinking 

Workbook 

 

Partouche 

Debi 

 חוברת 00.21 אריק כהן
 ל בסל הספריםכלו

 

Grammar 

Worksheets 3 
E .Zelenko 

 
 02.71 אריק כהן

 
 חוברת

 כלול בסל הספרים

    
 

 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://www.tbook.co.il/
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 שם המחבר שם הספר מיועד ל
הוצאה 

 לאור

המחיר 
 המומלץ

 הערות ₪  -ב  
סריקת 

 עטיפת הספר

תלמידים 
בקבוצה 

 רגילה

Way to go 
Ellen Zelenko 

Judy Dobkins  
 פרס 07.01 אריק כהן

 כלול בסל הספרים

 

Way to go 

Workbook 

Ellen Zelenko 

Judy Dobkins 
 חוברת 07.01 אריק כהן

 כלול בסל הספרים

 

Grammar 

Worksheets 3 

 

E .ZELENKO 

 67.30 אריק כהן 
 חוברת בצבע כחול
 כלול בסל הספרים

 

תלמידים 
בקבוצת 

 גרעין

Move Ahead 

Stages 2-3 
Judy dobkins 68.00 הןאריק כ 

 חדש
 ספר

 כלול בסל הספרים

 

Move Ahead 

Stages 2-3 
Workbook 

Judy dobkins 29.90 אריק כהן 

 חדש
 חוברת

כלול בסל  לא
 הספרים

 

GRAMMAR 
WORKSHEETS 2  

 

E .ZELENKO 
 

 חוברת 02.71 אריק כהן
 כלול בסל הספרים
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 מקצוע: לימודי ארץ ישראל

 שם המחבר שם הספר מיועד ל
הוצאה 

 לאור

יר המח
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 התלמידים

אטלס אוניברסיטאי 
 חדש
כלכלי  -מדיני  -פיזי 

 היסטורי  -

 ברור, שהמ
 22.11 יבנה ג. ביגר

 ניתן להשתמש גם 
 אטלס כרטא

 -מדיני  -פיסי 
 חברתי –כלכלי 

 מאת פרופ' שחר
אריה בהוצאת 

 כרטא
כלול בסל  לא

 הספרים

 
 

 
 

כדור הארץ * סביבה 
 -* אדם 

גיאוגרפיה ופיתוח 
 הסביבה לכיתה ח'

 סביר בילי
 שגב מאירה

 שילוני איריס
 20.21 מט"ח

 
 ספר בלבד, 

 חוברת עבודה ללא
 כלול בסל הספרים

 
 
 
 

 

חוברת עבודה 
     91.11   במהדורה פנימית

תירכש בתחילת 
 שנת הלימודים

כלול בסל  לא
 הספרים

 

 
 

 מקצוע: מדעים

 שם המחבר שם הספר מיועד ל
הוצאה 

 לאור

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 התלמידים

חוקרים חומר 
  מכון ויצמן ואנרגיה א'

 00.21 תרבות לעם

 
 חדש
 ספר

 ל בסל הספריםכלו

 

חוקרים מערכות 
  מכון ויצמן חיים א'

 07.71 תרבות לעם
 חדש
 ספר

 כלול בסל הספרים
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 מקצוע: מתמטיקה

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 התלמידים

 מתמטיקה משולבת 
מסלול לכיתה ז' 

 סגול
 'אחלק 

-ג. אוזרוסו
חג'ג', ר. 

בוהדנה, א. 
פרידלנדר, נ. 

רובינזון, נ. 
 תעיזי

 00.91 מכון ויצמן

 
 חדש
 ספר

 כלול בסל הספרים

 

מתמטיקה משולבת 
מסלול לכיתה ז' 

 כחול
 ב' חלק

 09.21 תרבות לעם מכון ויצמן
 חדש
 ספר

 כלול בסל הספרים

 

 מתמטיקה משולבת
מסלול  לכיתה ז' 

 כחול
 ג' חלק

 00.11 לעם תרבות מכון ויצמן
 חדש
 ספר

 כלול בסל הספרים

 
 

 
  מקצוע: תנ"ך

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 092.11 קורן  תנ"ך שלם התלמידים

 מומלץ
 "קורן סימניות"

 
אפשר גם כל תנ"ך 

 שלם אחר
כלול בסל  לא

 הספרים
 

כלל 
 התלמידים

ודה חוברת עב
 91.11   במהדורה פנימית

תירכש בתחילת 
 שנת הלימודים

כלול בסל  לא
 הספרים

 

 

 מקצוע: של"ח
 

 הוצאה לאור שם המחבר שם הספר מיועד ל

המחיר 
המומלץ 

 הערות ₪ -ב 
סריקת עטיפת 

 הספר

כלל 
 התלמידים

חוברת עבודה 
 במהדורה פנימית

  91.11 

תירכש בתחילת 
 שנת הלימודים

כלול בסל  לא
 ריםהספ
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 חינוך גופני

 אחר(. נעלי ספורט )חל איסור להשתמש בנעליים מסוגו תלבושת בית ספריתיש להגיע לשיעור עם 

 בימי הקיץ יש להצטייד בכובע ובבקבוק מים.

 
  לתלמידים שילמדו בכיתת החינוך המיוחד

 , ע"י מחנכת הכיתה.חהודעה על רשימת הספרים תימסר בתחילת שנת הלימודים תשע"

 

 .שבותחלצורך שמירת עבודות ממו , DiskOnKey,בֶהְחֵסן ַניָּד דיש להצטיי - ידעתמ

 
 

 ספרית-נהלים בנושא תלבושת בית
 :רציונל

הופעה במקום ציבורי מחייבת לבוש הולם. הופעה בתלבושת בית ספרית מהווה חלק בלתי נפרד 

חושת השייכות, את הספר. היא מעודדת את ת-מחובותיו של התלמיד ומתפקודו התקין בבית

 תחושת הלכידות ומסייעת בטשטוש הבדלים כלכליים.  

 
 תקנה:

חובה על התלמיד להופיע לבוש בתלבושת בית ספרית לכל הפעילויות הלימודיות והחברתיות 

המתקיימות בתוך בית הספר ומחוץ לכותלי בית הספר, כגון: סיורים לימודיים, סמינרים, הצגות, 

 ד. ביקור במוזיאונים ועו

 
 נהלים:

 חולצה  -א. תלבושת בית ספרית בקיץ כוללת חולצה בעלת שרוול קצר עם סמל בית ספר, בחורף 

 ומיזע )סווטשירט( עם סמל בית הספר.     

 ספרית, בנעלים סגורות או בסנדלים. -הספר בתלבושת בית-ב. על התלמיד להגיע לבית

 על החולצה לכסות את קו חגורת המכנסיים.     

 .בחולצות בטן ובגופיות אין להגיעג.  

להקפיד, שחצאיות ומכנסיים קצרים יהיו באורך הברכיים. גם בנים צריכים להופיע      ד. יש

 במכנסיים באורך הברך.

 שקו החגורה של המכנסיים יהיה בגובה המותניים. ,ה. יש להקפיד

 
 חופשה נעימה,

 םהנהלת חטיבת ביניי                   
 
 


