
נוךמינהל החי   משרד החינוך 

הערותהוצאההמחברשם הספרמקצוע

כותרמט"חעכשיו עברית - כיתה ז'עברית
מעלות צוות ת"למגוון ז'  ספרות

מט"ח  5-16עולמות נפגשים מאות היסטוריה

מדעי החיים 1-7ז'  מדעים
מדעי החומר 

מט"ח 

מט"ח 

 ספר נוסףהודעה על תנ"ך מלאתנ"ך 

מסר בתחילת שנה.ית

מתמטיקה 

 1ז' 
 1. מתמטיקה לכיתות ח' חלקים א'+ב

2. מתמטיקה לכיתה ז' - חלקים א'+ב'+ג' 
משבצת גבי יקואל

סדרת צמרת
בהמשך תירכשנה 

במרוכז חוברות בית  

 ספריות. 

מתמטיקה 

2ז' 
בהמשך תירכשנה סדרת צמרתמתמטיקה לכיתה ז' (חלקים א' + ב' + ג')   

וברות בית  ח  כזבמרו

 ות. ספרי

מתמטיקה

7ז'  -3ז' 
משבצת  גבי יקואלמתמטיקה לכיתות ז' - חלקים א' + ב' + ג' 

 מתמטיקה

מיצוי 7ז'  - 3ז' 
1. מתמטיקה לכיתות ז' - חלק א' 

2. חוברת בית ספרית 
משבצת  גבי יקואל

רכישה בתשלום 
בתחילת השנה  

 אנגלית 

ז' מדעית 

טכנולוגית/מופת 

1. Sky High

2. Discovering Literature

E. COHEN

UPP 

חוברת  ה) חוברת+ ספר 

 ברכישה עצמית( 

 ספר 

הודעה תבוא בתחילת השנה3-7אנגלית ז 

לרכוש  ערבית

רק

בתחילת 

השנה

לאחר 

שתדע

את 

שיבוצך

שפה מספרת
תרבות לכיתה ז'   

א' + ת ברספר א'+ חואלה ולסטרה

 יסק ד

מהדורה חדשה בלבד

 ado sphere. A1 ספר צרפתית

אין לרכוש חוברת רק לאחר הודעת 

 המורה

הספר והחוברת ישמשו  

את התלמידים למשך  

 שנתיים.

עכשיו ברוסית השפה רוסית
הרוסית לחט"ב –  חלק 1 

צעדים הראשונים  

ד"ר יעל הרוסי 

ד"ר יורי  

זלטופולסקי 

הספר ישמש לתלמידים  משרד חינוך 

 נתיים  במשך ש

צעדים ראשונים בפיסיקה  מופת - ז'  פיסיקה
מתעמקים בפיזיקה

מרינה זיו 

מרינה זיו 

הפצת ספרים  יש 

צת ספרים יש הפ

 ספר חדש  

רכש  יחוברת נוספת ת

 בתחילת השנה 

מדעית  -פיסיקה ז' 

 טכנולוגית 
ר חדש  ספהפצת ספרים  יש מרינה זיו צעדים ראשונים בפיסיקה 

תרבות יהודית 

ישראלית 

מכון הרטמןחיים בתוך סיפור  

 

רשימת ספרי לימוד לשכבה ז ' לשנה"ל תשפ"ג
על מועד השאלת ספרים תימסר הודעה בהמשך באתר ביה"ס   

עלות השאלת ספרים דרך ביה"ס  280₪ התשלום רק במזומן או בצ'ק עלות 
(ההשאלה נתונה לשינוי ע"פ החלטת הכנסת)

: חוברות של ביה"ס ירכשו ע"י התלמיד תמורת תשלום נוסף .  הערות
 תלבושת אחידה - חולצת בי"ס עם סמל, מכנסיים  בצבע אחיד (גם לחינוך גופני) סווצ'ר לחורף עם סמל בי"ס.

יש להצטייד באוזניות אישיות לצורך למידה דיגיטלית. 

יצחק שלו ואתי עוזרי

יצחק שלו ואתי עוזרי




