
מינהל החינוך   משרד החינוך 

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג שכבה ח'

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

מאיה   דולי לוי+1. חוטבי"ם לשון- חינוך לשוני כיתה ח' עברית

דלל  

רכס 

מעלות ת"ל מגוון לכיתה ח'ספרות

מט"ח מסע אל העבר  – קידמה ומהפכות מאות 16-19 היסטוריה

דעים מ

7ח'  - 1ח' 

1. מדעי החומר לכיתה ח' 
2. מדעי החיים   

חוה בן חורין  

ועמיתים  

מט"ח  

מט"ח  

+ חוברת ביה"ס 

)לא כלול בהשאלה(   . תנ"ך מלא ללא פירושים1 תנ"ך 

 

הודעה על ספר נוסף  

 בהמשך 

 מתמטיקה

ח' 3 - ח' 7  + 
מצוינות א'1- א'2

מהדורה חדשה  משבצת גבי יקואל     א+ב מתמטיקה לכיתות ח' חלקים

7ח'  - 3ח' 

מיצוי

הודעה על רכישה חוברת בית ספרית
תימסר במהלך השנה

מתמטיקה 

עמ"ט  -  2ח'

חוברות בית ספריות  סדרת צמרת מתמטיקה לכיתה ח' חלקים א' + ב'

 במרוכז   התירכשנ

- 1תמטיקה חמ

מופ"ת 

גבי יקואל מתמטיקה לכיתה ט' חלקים א+ ב 

אנגלית  

2ח'-1ח'

1. Keep thinking 

 

2. Looking into literature (40  )ש"ח

 

 

 

E. COHEN

 

UPP 

)החוברת   ספר וחוברת

 ברכישה עצמית( 

על ספר הלימוד תתקבל בתחילת השנה    הודעה  7ח'-3ח' אנגלית 

גאוגרפיה 

אדם וסביבה 

כדור הארץ סביבה אדם פרקים בגאוגרפיה פיזית   .1

 לחט"ב   

אטלס אוניברסיטאי החדש   .2

משה  פרופסור 

ברוור 

מט"ח 

רכישה עצמית   -לס אט

מהדורה חדשהספר ב' אלה ולסטרה שפה מספרת תרבות  לכיתה ח'ערבית

שנה שעברההמספר  Adosphere1HACHETTE צבע ירוק + חוברת (משנה שעברה) צרפתית

ממשיכים עם חוברת של  

 שנה שעברה ה

1חלק   –לחט"ב   השפה הרוסית  - ועכשיו ברוסיתרוסית

 בית ספרית לשיפור הקריאה  חוברת

יעל הרוסי ד"ר  

י.זלטופולסקי 

משרד החינוך 

רכישה  מרוכזת  מופת י.טשרניחובסקיוברת מופ"ת  ח1ח'פיסיקה 

בתחילת השנה 

פיסיקה 

2כיתה ח'

מרינה זיומתעמקים בפיזיקה

תרבות יהודית 

ישראלית  

מט"ח שבילי תרבות  

דעה בהמשך באתר ביה"ס  על מועד השאלת ספרים תימסר הו

₪ התשלום רק במזומן או בצ'ק   280עלות השאלת ספרים דרך ביה"ס 

)עלות ההשאלה נתונה לשינוי ע"פ החלטת הכנסת( 

 נוסף.  ו ע"י התלמיד תמורת תשלוםכשחוברות של ביה"ס יר: ותהער

לחורף עם סמל בי"ס)גם לחינוך גופני( סווצ'ר  בצבע אחידחולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים   -תלבושת אחידה  

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית.

יצחק שלו ואתי עוזרי




