
 

 תשע"ח 'ח רשימת ספרים

 לימוד ובספרי בתוכן לקדם את השימושה טרמכ הציב החינוך משרד ח"תשע הלימודים גם בשנת

בהתאם  מעודד שימוש בספרים דיגיטלייםמתוקשב, ה ספר בית הינו ספרנו בית .דיגיטליים

 .למיומנויות בכל תחום דעת

 

  :לפניכם רשימת הספרים הדיגיטליים שיש לרכוש

לב, חלק מהספרים ניתנים בחינם ואת חלקם יש לרכוש ישירות דרך אתר ההוצאה באינטרנט: שימו 

  "כותר ספרי לימוד" )תנ"ך, אנגלית, מדעים(.

לגרסה הדיגיטלית, אך רכישת בנוסף אם תלמיד מעוניין בכך, הוא יכול לרכוש ספר בגרסה מודפסת 

 הספרים בגרסה הדיגיטלית הינה חובה.

 הערות )שכבה ח'( שם הספר מקצוע

 "משבטים לממלכה" /הוצאת מט"ח  תנ"ך

 
 דיגיטלי.

חובה לרכוש בתחילת השנה את 

לרכוש גם  טלית. ניתן יהגרסה הדיג

 מודפס למי שרוצה.

 ספר תנ"ך מלא.נדרש 

/  19-16"קדמה ומהפכות מאות " -מסע אל העבר היסטוריה

 מט"ח
 הדיגיטלי יינתן חינם

 שרוצה. לרכוש גם מודפס למי ניתן 

 מורשת

 

 אין צורך לרכוש. "בין פרקי אבות לאבות הציונות"/ תל"י.

באינטרנט פתוח בחינם הספר 

בגרסה דיגיטלית )באתרים "פשוט 

 חשבון" ו"רוח יהודית"(

 ."מדעי החומר לכיתה ח" / מט"ח. 1 מדעים

 

 

 ."מדעי החיים לכיתה ח"/ מט"ח.                                                          2

 .ספר דיגיטלי 1

 לרכוש גם מודפס למי שרוצה. ניתן 

 

 במימון בית ספרי -דיגיטלי. 2

 הקבצה א אנגלית

New Mosaic (Book & Workbook) ECB 

  

 הקבצה ב

Join Us (Book & Workbook) - ECB 

  

 Adv. English -מואץ 

Connections  (Book & Workbook) - ECB  

הם  TEXT BOOKS כל הספרים

 לרכישה בכותר. –דיגיטליים 

ניתן לרכוש בנוסף עותק מודפס 

 של הספר.

את חוברות העבודה 

(workbooks יש לרכוש בגרסה )

 .המודפסת
 

 

 יינתן חינם. דיגיטליה "מילה טובה מאד" עברית

 ניתן לרכוש גם מודפס מי שרוצה

  

 



 

 

 לפניכם רשימת הספרים שחובה לרכוש בגרסה המודפסת:

במהלך יום הלימודים,  16/06/2017 שישיביום  יריד מכירת ספרים משומשיםבבית הספר יתקיים 

ביריד זה יימכרו גם ספרים המיועדים לרכישה בגרסה  שקלים. 20כשעלות כל ספר הינה 

 בעותק מודפס. גםהדיגיטלית, לטובת תלמידים המעוניינים 

 הערות )שכבה ח'( שם הספר מקצוע

 מודפס וכנפיים"/ הוצאת כנרת. "שורשים  ספרות

 הקבצה א + ב מתמטיקה

 "מתמטיקה משולבת "

 כיתה ח' חלק א + ב מסלול כחול / מכון וייצמן

 ) מתאים לתכנית הלימודים החדשה(

 הקבצה ג

"מתמטיקה משולבת "כיתה ח' חלק א + ב מסלול ירוק/ 

 מכון ויצמן

 () מתאים לתכנית הלימודים החדשה

 מודפס

 .במחשבון מדעייש להצטייד 

 הקבצה א אנגלית

New Mosaic (Book & Workbook) ECB 

Grammar Worksheets 4 - ECB 

Oxford Dictionary English-English- 

Hebrew 

  

 הקבצה ב

Join Us (Book & Workbook) - ECB 

Grammar Worksheets 3 - ECB 

Oxford Dictionary English-English- 

Hebrew 

  

 .English Adv -מואץ 

Connections  (Book & Workbook) - ECB 

Grammar Worksheets 4 - ECB 

Oxford Dictionary English-English- 

Hebrew 

  

לכל הקבצה ישנם ספר וחוברת. 

חובה  חוברת העבודהאת 

לרכוש בגרסה מודפסת כמו גם 

את חוברת הדקדוק בכל 

כלל הספרים  הקבצה.

(textbooks הם דיגיטליים )

 .ויירכשו דרך האתר

  

יש לרכוש חוברות עבודה 

 חדשות ולא משומשות.

 

רותי נסימי /  -חלק ב, ספר+חוברת )צבע חום(  -ממתאז  ערבית

 הוצאת רכס

 * יש לרכוש חוברת חדשה ולא משומשת.

 מודפס

 

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

 .חורף בימי  ארוך ספורט

 :אחידה תלבושת

 בסעיף הספר בית בתקנון המצויות להנחיות חולצות קיץ וחורף בהתאם לרכוש יש

 .הספר בית באתר מפורסם התקנון -התלבושת



 

 

 


