
 ' תשע"חזרשימת ספרים 

 לימוד ובספרי בתוכן כמטרה לקדם את השימוש הציב החינוך משרד ח"תשע הלימודים גם בשנת

מתוקשב, המעודד שימוש בספרים דיגיטליים בהתאם  ספר בית הינו ספרנו דיגיטליים. בית

 למיומנויות בכל תחום דעת.

בשנת הלימודים ייעשה שימוש הן בספרים דיגיטליים והן בספרים מודפסים. על מנת להקל על 

הספרים חלק מנדרשים לרכוש בנוסף עותק מודפס של  בלבדתלמידי שכבה ז' המעבר, 

 הדיגיטליים. רכישת הספרים בגרסה הדיגיטלית הינה חובה.

 

. בחלק מהמקצועות יש לרכוש גם עותק בגרסה דיגיטלית לפניכם רשימת הספרים שיש לרכוש

 בנוסף לעותק הדיגיטלי.מודפס של הספר, 

חלקם יש הגרסה הדיגיטלית של בחינם ואת  תחלק מהספרים ניתנהגרסה הדיגיטלית של שימו לב, 

  לרכוש ישירות דרך אתר ההוצאה באינטרנט: "כותר ספרי לימוד" )תנ"ך, אנגלית, מדעים(.

 הערות )שכבה ז'( שם הספר מקצוע

 יציאת מצרים"/ הוצאת מט"ח“ תנ"ך

 נדרש ספר תנ"ך מלא 

 דיגיטלי.

 * אין צורך לרכוש עותק מודפס

 ניתן חינם.הדיגיטלי  מט"ח. " /5-16מאות  "עולמות נפגשים  -העבר  מסע אל  היסטוריה

 * יש לרכוש עותק מודפס

 חינם.ניתן הדיגיטלי  תל"י./"זהות בכחול לבן"  מורשת

 מודפס* אין צורך לרכוש עותק 

 "מדעי החיים לכיתה ז ' "/מט"ח  מדעים
 

 במימון בית הספר -דיגיטלי

 * אין צורך לרכוש עותק מודפס

 כיתה רגילה אנגלית

Essential Links (Book & Workbook)  -ECB Grammar  

  

 Advanced English מואץ 

Keep Thinking (Book & Workbook) - ECB 

הם  (textbooks)כל הספרים 

 דיגיטליים

( workbooksאת חוברות העבודה )

 יש לרכוש בגרסה המודפסת בלבד

 הדיגיטלי יינתן חינם. ""מילה טובה מאד עברית

לקנות את הספר  מאד מומלץ

 המודפס

 

 לפניכם רשימת הספרים המודפסים שיש לרכוש:

 בין השעות  19/06/2017 שנייריד מכירת ספרים משומשים ביום בבית הספר יתקיים 

  שקלים. 20, כשעלות כל ספר הינה 17:00-18:00

 הערות )שכבה ז'( שם הספר מקצוע

  .כנרת "/וכנפיים שורשים"  ספרות

 

 מודפס



+ב+ג )מסלול כחול( / א יםכיתה ז' חלק ""מתמטיקה משולבת מתמטיקה

 )מתאים לתכנית הלימודים החדשה( מכון ויצמן

 מודפס

 מודפס מט"ח. /'" "מדעי החומר לכיתה ז.1 מדעים

 

 כיתה רגילה אנגלית

Essential Links (Book & Workbook)  -ECB Grammar 

Worksheets 3 - ECB 

Oxford Dictionary English-English-Hebrew 

  

 Advanced English מואץ 

Keep Thinking (Book & Workbook) - ECB 

Grammar Worksheets 3 - ECB 

Oxford Dictionary English-English-Hebrew 

  

 מודפס
 

חוברות עבודה  יש לרכוש

 חדשות ולא משומשות.

רותי נסימי /  -חלק א, ספר+חוברת )צבע כחול(  -ממתאז  ערבית

 הוצאת רכס

 יש לרכוש חוברת חדשה ולא משומשת.

 מודפס

 

  ארוך ספורט מכנס ,בקיץ קצרים ספורט מכנסי ,טריקו ספורט חולצת ,גרביים ,ספורט נעלי :גופני חינוך

 .חורף בימי

 :אחידה תלבושת

 -התלבושת בסעיף הספר בית בתקנון המצויות להנחיות בהתאםחולצות קיץ וחורף  לרכוש יש

 .הספר בית באתר מפורסם התקנון

 

 


