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  שכבה ח'  -רשימת ספרי לימוד תשפ"ג   
   

 הוצאה  שם הספר וציוד  מקצוע 

 ספרות
 כנרת  טליטמן -מ. מיינר , ש.פרידור ,  ב. גלר -שורשים וכנפים לכיתה ח' 

   הקמצן של מולייר /אלי ביז'אוי 

 עברית
 חוט"בים לשון לכיתה ח' 

 רכס 
 מדגישים )מרקרים( בשני צבעים, תיקיה שקופה עם דפדפת עברית.  A4: מחברת עברית ציוד

 כנרת  על תיקון החברה והעולם כיתה ח' -עת לתקן  תרבות ישראל

 קורן  ללא פירושים  תנ"ך מלא  תנ"ך 

   " 16-5עולמות נפגשים : נוצרים, מוסלמים ויהודים מאות  -"מסע אל העבר   

 מט"ח )מהדורה חדשה(.   – "19  - 16ומהפכות, מאות קדמה  –"מסע אל העבר  היסטוריה 

   מדגישים )מרקרים( בשני צבעים, דפדפת עברית ושמרדפים. A4ציוד: מחברת   

 מדע וטכנולוגיה 
 מט"ח  נורית קינן ועמיתים  -לכיתה ח'  -מדעי החיים

 מט"ח  חוה בן חורין ועמיתים   -לכיתה ח'  -מדעי החומר

   מרינה זיו-מתעמקים בפיסיקה  - עמ"ט  

      

   מתמטיקה  הקבצות 

מצויינות,  

 עמ"ט,  א'                 

אתי עוזרי ויצחק שליו סדרת צמרת, ספר טורקיז עם פס   –חלקים א + ב  מתמטיקה לכיתה ח'

כתום )חלק א'( וספר טורקיז עם פס צהוב )חלק ב'(, מאושר ע"י משרד החינוך מהדורה חדשה  

 תשע"ה 

 אתי עוזרי ויצחק שליו 

                                             ולקבוצה א'  קבוצת  מצוינות  ולקבוצת מדעית טכנולוגיתל 

 ₪    35.- תרכש חוברת פנימית בעלות  
  

 מתמטיקה משולבת מסלול ירוק , חלק א +ב )עם כתיבה( מכון ויצמן מאושר ע"י משרד החינוך    ב'   

   מחשבון מדעי     

   תשע"ה מאושר ע"י משרד החינוך  ' חלקים א + ב מהדורה חדשהקפ"ל לכיתה ח  מיצוי

   מחשבון מדעי     

 ₪  25.-כהכנה למיצ"ב בעלות של  -התלמידים  ירכשו חוברת פנימית של בית בית הספר בכל ההקבצות: 

 מחברות חשבון גדולות  דפדפת חשבון גדולה, תיקייה ובה שמרדפים   2: ציוד  

 עטים בצבעים שונים ומרקרים   3עפרונות מחודדים, מחדד ומחק/ עיפרון חודים,  2: בקלמר  

 : סרגל קטן, סרגל משולש, סרגל יש זוית, סרגל ובו מעגלים ומחוגה סרגלים  

   

 ערבית

   לשמור ספרים מכיתה ז'  ולרכוש  – 1הקבצה א/

 אלה ולסטרה  ספר בלבד                     –שפה מספרת תרבות חלק ב' הוצאת אלה ולסטרה  

   הודעה תמסר בתחילת השנה  – 2הקבצה א/

   , עפרונות מחודדים ותיקייה שקופה  A4ציוד:מחברת 

 ולרי לסקוב  CA VA BIENשעברה:לשמור ספר וחוברת תרגילים משנה  צרפתית

 חנ"ג 

 חולצת בית ספר קצרה )ללא צווארון(  ציוד:

 אין להגיע עם נעלי "אולסטאר", נעליים שטוחות אינן מומלצות. –נעלי ספורט 

 מכנס אימונית )טרנינג( ארוך או עד הברכיים. בנוסף מכנס קצר מתחת.

 מומלץ להצטייד בבקבוק מים, כובע וקרם הגנה.לשיעורים המתקיימים מחוץ לאולם הספורט 

  תחומים
   רשימת ציוד לתחומים נוספים תימסר לתלמידים בתחילת שנת הלימודים. 

  נוספים
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 שכבת ח'   -רשימת ספרי לימוד באנגלית לשנה"ל תשפ"ב 

   

    

 קבוצת מצוינות  

Keep thinking – book + workbook – EC 
 

Grammar Worksheets 4 – EC 
 

 עברי –אנגלי  –אנגלי   מילון אוקספורד
 

   unseensבתחילת שנה תבוא הודעה על רכישת ספר 
 

 נושאים  2מחברת שורה בגודל פוליו 
 

 קלסר/ תיקייה + דפדפת שורה 
 

   1קבוצת לימוד א

Just Thinking – book + workbook – EC 
 

Grammar  Worksheets 4 – EC 
 

 עברי –אנגלי  –אנגלי   מילון אוקספורד
 

 נושאים  2מחברת שורה בגודל פוליו 
 

 קלסר/ תיקייה + דפדפת שורה
 

   2קבוצת לימוד א

Join us  book+ workbook - EC 
 

Grammar to go 2 -UPP 
 

 אנגלי – עברי – אנגלי  אוקספורד מילון
 

 נושאים  2מחברת שורה בגודל פוליו 
 

 קלסר/ תיקייה + דפדפת שורה
 

 Here and now (new ECB) קבוצת לימוד ב 
 

    Grammar to Go 1 -UPP 
 

 **  התלמידים מתבקשים לעטוף את הספרים בקפידה כדי לאפשר שימוש רב שנתי 
 

   

    

   

 
 בהצלחה ושנה טובה  

 

   

  הצוות החינוכי חט"ב דקל וילנאי עמל  

    
 


