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  שכבת ז'  -רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ"ג  
   

 הוצאה  שם הספר וציוד  מקצוע 

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

 עברית
 חוט"בים לשון לכיתה ז'  

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

   חוקרים צעירים  -תתקיים רכישה מרוכזת של חוברות ח"ץ חקר

 מכון שלום הרטמן   חיים בתוך סיפור לכיתה ז'  תרבות ישראל

 קורן  ללא פירושים.  תנ"ך מלא  תנ"ך 

 מדע וטכנולוגיה 

 מט"ח  רחל מינץ וצוות מט"ח -לכיתה ז'  -מדעי החומר 

 מט"ח  חווה בן חורין ועמיתים  –לכיתה ז'  – מדעי החיים

 מט"ח    ביולוגיה לכיתה ז' + צעדים ראשונים בפיסיקה   -  עמ"ט

 מתמטיקה    

 אתי עוזרי ויצחק שלו  חלק א' ספר כתום עם פס ירוק   –סדרת צמרת-מתמטיקה לכיתה ז'
 היחידה לחינוך מתמטיקה 

   ספר כתום עם פס כחול -חלק ב'  –אתי עוזרי ויצחק שלו  –סדרת צמרת-מתמטיקה לכיתה ז'

   ספר כתום עם פס צהוב   -חלק ג'  –אתי עוזרי ויצחק שלו  –סדרת צמרת-מתמטיקה לכיתה ז'

   ₪ 35תרכש חוברת פנימית בעלות של   בקבוצת המצוינות וקבוצת עתודה מדעית , -בנוסף

   מחברות חשבון גדולות, מחשבון כיס )לא מדעי(. 2 :ציוד

חודים, מחק ועפרון נוסף, סרגל   –עפרונות מחודדים, מחדד ומחק. למשתמשים בעיפרון חודים  2: בקלמר

עטים בצבעים שונים, דפדפת חשבון גדולה לבחנים ומבחנים,   3קטן, סרגל משולש ישר זווית, מד זווית, 

 שמרדפים. תיקייה ובה 

  

   *במהלך השנה יתבקשו התלמידים לרכוש ספרים נוספים. 

 שפה מספרת תרבות חלק א' ספר+חוברת  ערבית
 אלה ולסטרה  

 עפרונות מחודדים, תיקייה שקופה  A4   ,2ציוד: מחברת   

 ולרי לסקוב  CA VA BIENספר וחוברת תרגילים : צרפתית

 

 חינוך גופני 

 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.

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

    רשימת ציוד לתחומים נוספים תימסר לתלמידים בתחילת שנת הלימודים.  תחומים  נוספים 
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 רשימת ספרי לימוד באנגלית לשכבת ז' שנה"ל תשפ"ג 

  

  

  

  

 קבוצת מצוינות  

Sky High plus book + workbook – EC 

Grammar Worksheets 3 – UPP 

  

 עברי-אנגלי-אנגלי –מילון אוקספורד 

נושאים 2 -שורה בגודל פוליו  מחברת   

  דפדפת שורה+ קלסר/תיקייה

 1קבוצת לימוד א

Way to go – book + workbook – EC 

Grammar Worksheets 3 – UPP 

 אוקספורד – אנגלי-אנגלי-עברי מילון

נושאים 2 -שורה בגודל פוליו  מחברת   

 דפדפת שורה+ קלסר/תיקייה

 Move Ahead – book + workbook – EC 2קבוצת לימוד א

  Grammar to go 1  

 מילון אוקספורד  – אנגלי-אנגלי-עברי                            

  נושאים 2 - מחברת שורה בגודל פוליו  

 קלסר/תיקייה +דפדפת שורה  

 Up  we go – book + workbook – EC קבוצת לימוד ב'  

    

  נושאים 2 - מחברת שורה בגודל פוליו  

 קלסר/תיקייה +דפדפת שורה  

  
 

  

 בהצלחה ושנה טובה                                  

  

 הצוות החינוכי חט"ב דקל וילנאי עמל                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


