
 רשימת ספרי לימוד לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ב  
 הורים ותלמידים יקרים,

בבית ספרנו מתקיים  בכל שנה יריד ספרים, בו מתאפשר לתלמידים למכור ספרי לימוד משומשים ולקנות ספרים 

 מהתלמידים הבוגרים מהם. מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר ספר חדש.

הכלכלי, נוכל לתרום לחינוך הילדים לערך של כבוד לספר ולפיתוח תחושת אחריות אנו מאמינים כי מעבר להיבט 

אישית לרכוש שאמור לשרת את הכלל ולשמירה על איכות הסביבה ועל ערכים של קיימות החשובים ובמיוחד בבית 

 ספרנו.

מותנית בשמירה על  חשוב להדגיש כי ספרי הלימוד שבידכם הם הבסיס לפרויקט היחודי שלנו ולכן הצלחת הפרויקט

 הספרים שברשות ילדכם. שלמים ונקיים, ללא כיתוב בתוכם.

קהילתי: תלמידים, הורים ומורים -הפרויקט אינו מצטמצם בתחום של ספרי הלימוד, אלא הוא גם פרויקט חברתי

 אוספים ומחלקים את הספרים .

 ירוק יותר!  –ספר משומש: זול יותר 

  

מחיר מחירון  ההוצא שם המחבר שם הספר מקצוע

מומלץ ע"י 

 משרד החינוך

, חיבור 10הכרת המספרים עד  - 1שבילים פלוס  חשבון

 10וחיסור עד 

 
  

 

 

 

 

 מטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

 

 

 

 

 

 

 

 

הכרה  - 20המספרים עד  - 2שבילים פלוס  

 100, המספרים עד 20ומבנה, חיבור וחיסור עד 

חלק ב',  20חיבור וחיסור עד  - 3פלוס  שבילים  

 , נושאים נוספים20בעיות חיבוריות, כפל עד 

 שבילים פלוס מארז אביזרים 

 מטח )אין צורך במארז( –גאומטריה לכיתה א  

כישורי 

 שפה/עברית

   הכרת האותיות -קסם וחברים 

 

 

 

 מטח

 1ראשית קריאה וכתיבה  -קסם וחברים

 2ראשית קריאה וכתיבה  -וחבריםקסם 

 3ראשית קריאה וכתיבה  -קסם וחברים

רונית אורי  קצר וקולע, לכיתה א' -הבנתי את הקטע

 פירסטטר

יבנה 

 בונוס

                                                                                                                                  

 הערות: 

 . במהלך שנה"ל יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.1

הלמידה במגוון מקורות מידע כתובים בנוסף לאלה שהתבקשתם . ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת 2

 לרכוש. ספרים וחוברות אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל ועומדים לרשות התלמידים בכיתות.

 



 

     ברשימת ספרי לימוד לכיתה ב' לשנת הלימודים תשפ"

 הורים ותלמידים יקרים,

בו מתאפשר לתלמידים למכור ספרי לימוד  ספרים,בכל שנה יריד   בבית ספרנו מתקיים

 מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר ספר חדש. משומשים ולקנות ספרים מהתלמידים הבוגרים מהם.

  לצערנו, השנה, בשל מגבלות הקורונה נבצר מאתנו לקיים את היריד.

 נפלאה זו בשנים הבאות. אנו מקווים לחזור למסורת

  השכבה שילדכם עולה אליה ולרכוש מהם ספרים בשעות אחר הצהריים.מומלץ ליצור קשר עם הורי 

 

מחיר מחירון  הוצאה שם המחבר שם הספר מקצוע

מומלץ ע"י 

 משרד החינוך

מושאל ע"י     תורה
 ביה"ס

, 20חיבור וחיסור עד  - 4שבילים פלוס  חשבון

המבנה העשרוני חלק א, בעיות 

 חיבוריות, גימטריה.

  

 

 

 

 

 מטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

מחירון 

 מעודכן

כפל, המבנה  - 5שבילים פלוס  

 חלק ב, חקר נתונים. -העשרוני 

 

בעיות השוואה  - 6שבילים פלוס  

)חיבוריות(, כפל וחילוק, בעיות כפליות, 

 נושאים נוספים.  

 

 מטח -גאומטריה לכיתה ב'  

 מארז אביזרים: גאומטריה

 

 !Meet Jet אנגלית

 חוברת עבודה

אריק  רייזי לזרוס
 כהן

סדרת פלא טבע מדע וטכנולוגיה  טבע/מדעים

 . חיים2. חומרים 1לכיתה ב: 

 . עולם מגוון3

 מטח 

כישורי 

 שפה/עברית

חוברת ראשונה  -הבנתי את הקטע

 לכיתה ב'

  רונית אורי פירסטטר

 

 

 

יבנה 

 בונוס

לפיתוח השטף והדיוק  -בול כתיבה 

 בכתיבה

 טרפיקנט, טלי קפלןאנה 

לפיתוח השטף והדיוק  -בול קריאה 

 בקריאה

 אנה טרפיקנט, טלי קפלן

                                                                                                                         

 הערות 

 בהתאם לרמת הקריאה האישית שלו.. על כל תלמיד להגיע עם ספר לקריאה חופשית 1

 . במהלך שנה"ל יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.2

. ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת הלמידה במגוון מקורות מידע כתובים בנוסף לאלה 3

ועומדים לרשות שהתבקשתם לרכוש. ספרים וחוברות אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל 

 התלמידים בכיתות.



        ברשימת ספרי לימוד לכיתה ג' לשנת הלימודים תשפ"
 הורים ותלמידים יקרים,

בו מתאפשר לתלמידים למכור ספרי לימוד משומשים ולקנות  בכל שנה יריד ספרים,  בבית ספרנו מתקיים

 ספר חדש.מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר  ספרים מהתלמידים הבוגרים מהם.

  לצערנו, השנה, בשל מגבלות הקורונה נבצר מאתנו לקיים את היריד.

 נפלאה זו בשנים הבאות. אנו מקווים לחזור למסורת

  מומלץ ליצור קשר עם הורי השכבה שילדכם עולה אליה ולרכוש מהם ספרים בשעות אחר הצהריים.

  

מחיר מחירון  הוצאה שם המחבר שם הספר מקצוע

מומלץ ע"י 

 ד החינוךמשר

    תנ"ך מלא תורה

ביסוס הכפל והחילוק, סדר פעולות,  - 7שבילים פלוס  חשבון

 10,000המבנה העשרוני עד 

  

 

 

 

 מטח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

, 200בעיות חד שלביות כפל וחילוק עד  - 8שבילים פלוס  

השוואה חלק ב, בעיות  -10,000המבנה העשרוני עד 

 כפליות

 

חילוק עם שארית, כפל וחילוק עד  - 9שבילים פלוס  

, בעיות דו שלביות, שברים יסודיים, נושאים 10,000

 + מארז אביזרים חשבון של שביליםנוספים 

 

  מטח + מארז אביזרים בגיאומטריה -גאומטריה לכיתה ג  

 Jet 1 אנגלית
 ערכת לימוד הכוללת ספר + מחברת אותיות  

מיכאל 

מלמוד, 

ג'ודי 

 אלכסנדר

אריק 

 כהן

כישורי 

 שפה/עברית

  3לומדים להצליח, חוברת עזר מיומנויות למידה שלב 
 
 

 

 צועדים בדרך המילים ג

ציפי 

 משולם

 

בינה גלר 

טליתמן 

 חנה שליטא

 

 

 

 

 

 כנרת

                                                                                                                                              

 הערות:

 . על כל תלמיד להגיע עם ספר לקריאה חופשית בהתאם לרמת הקריאה האישית שלו.1

 התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.תכן כי במהלך שנה"ל יתבקשו . י2

. ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת הלמידה במגוון מקורות מידע כתובים בנוסף לאלה שהתבקשתם 3

 לרכוש. ספרים וחוברות אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל ועומדים לרשות התלמידים בכיתות.

  

 

 
 



        בלכיתה ד' לשנת הלימודים תשפ" רשימת ספרי לימוד
 הורים ותלמידים יקרים,

בו מתאפשר לתלמידים למכור ספרי לימוד משומשים ולקנות  בכל שנה יריד ספרים,  בבית ספרנו מתקיים

 מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר ספר חדש. ספרים מהתלמידים הבוגרים מהם.

  אתנו לקיים את היריד.לצערנו, השנה, בשל מגבלות הקורונה נבצר מ

 נפלאה זו בשנים הבאות. אנו מקווים לחזור למסורת

  מומלץ ליצור קשר עם הורי השכבה שילדכם עולה אליה ולרכוש מהם ספרים בשעות אחר הצהריים.
  

שם  שם הספר מקצוע

 המחבר

מחיר מחירון  הוצאה

מומלץ ע"י 

 משרד החינוך

    תנ"ך מלא תנ"ך

שברים חלק א, המספרים עד  - 10שבילים פלוס  חשבון

 מיליון, המבנה העשרוני, חיבור וחיסור, גימטרייה

  

 

 

 

 

 מטח

 

 

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

חלק  -שברים חלק ב, כפל וחילוק  - 11שבילים פלוס  

, בעיות מילוליות 9 -וב 6 -ב 3 -א, סימני התחלקות ב

 דו שלביות

 

חלק  -שברים חלק ג, כפל וחילוק  - 12שבילים פלוס  

ב, מספרים ראשוניים ומספרים פריקים, חקר נתונים 

 וניתוח סיכויים, חזקות.

 מארז אביזרים בחשבון +

 

 מטח: גיאומטריה לכיתה ד 

 מארז אביזרים גיאומטריה

 

 ערכה הכוללת ספר + מחברת  click 2 אנגלית

click 3    )ספר +מחברת דקה  )ללא חוברת עבודה 

    

ג'קי סלסקי, 

ג'ודי 

 אלכסנדר

ספרי 

אריק 

 כהן

  טבע/מדעים

 מדע וטכנולוגיה לכתה ד'

  

 רמות

הספר מצוי 

בספריית ביה"ס 

ויושאל לתלמידים 

 בתחילת השנה

כישורי 

 שפה/עברית

 
  4לומדים להצליח, חוברת עזר מיומנויות למידה שלב 

 
 
 

 בדרך המילים דצועדים 

 
 

 ציפי משולם

 
 

 

 

-בינה גלר

טליתמן חנה 

 שליטא

 

 

 

 

 כנרת 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

 

                                                                                                             

 הערות:

 חופשית בהתאם לרמת הקריאה האישית שלו.. על כל תלמיד להגיע עם ספר לקריאה 1

 בנוסף, מומלץ להשתמש בספרי תנ"ך מפורשים אחרים, כגון: גורדון, קסוטו ועוד. -. תנ"ך 2

 . יתכן כי במהלך שנה"ל יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.3

ורות מידע כתובים בנוסף לאלה . ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת הלמידה במגוון מק4

שהתבקשתם לרכוש. ספרים וחוברות אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל ועומדים לרשות 

 התלמידים בכיתות.

 



     ברשימת ספרי לימוד לכיתה ה' לשנת הלימודים תשפ"
 הורים ותלמידים יקרים,

לתלמידים למכור ספרי לימוד משומשים ולקנות בו מתאפשר  בכל שנה יריד ספרים,  בבית ספרנו מתקיים

 מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר ספר חדש. ספרים מהתלמידים הבוגרים מהם.

  לצערנו, השנה, בשל מגבלות הקורונה נבצר מאתנו לקיים את היריד.

 נפלאה זו בשנים הבאות. אנו מקווים לחזור למסורת

  אליה ולרכוש מהם ספרים בשעות אחר הצהריים. מומלץ ליצור קשר עם הורי השכבה שילדכם עולה
  

שם  שם הספר מקצוע

 המחבר

מחיר מחירון  הוצאה

מומלץ ע"י 

 משרד החינוך

    תנ"ך מלא תנ"ך

  מטח  13שבילים פלוס חלק  חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

 מטח  14שבילים פלוס חלק   

 מטח  15שבילים פלוס חלק   

 שבילים פלוס ה' גאומטריה  

 מארז אביזרים גיאומטריה לכתה ה'

 מטח 

 ספר       Hey אנגלית

Hey       חוברת    

New Practise your Grammar for the 5th Grade  

מיכל 

 מלמוד

אריק 

 כהן

חוברת להוראת הערבית המדוברת לבתי הספר היסודיים  ערבית

 חוברת לכיתה ה' –

משרד 

 החינוך

לוני 

 כהן

 מסביב לים התיכון .1 סביבה

 

 ישמש את התלמידים גם בחט"ב.בכריכה קשיחה.  -אטלס  .2

  האטלס ירכש באופן מרוכז בתחילת שנה"ל

ארנון 

 סופר

פרופ' 

משה 

 ברוור

 מטח

 יבנה

 

 טבע/מדעים

 

 מדע וטכנולוגיה לכתה ה'

  

 רמות

הספר מצוי 

בספריית ביה"ס 

ויושאל לתלמידים 

 בתחילת השנה

כישורי 

 שפה/עברית

 5לומדים להצליח, חוברת עזר מיומנויות למידה שלב 

 
 צועדים בדרך המילים ה

 

ציפי 

 משולם

-בינה גלר

טליתמן 

 חנה שליטא

 

 

 כנרת 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

 

 הערות:

 האישית.. על כל תלמיד להגיע עם ספר לקריאה חופשית בעברית ובאנגלית בהתאם לרמת הקריאה 1

 בנוסף, מומלץ להשתמש בספרי תנ"ך מפורשים אחרים, כגון: גורדון, קסוטו ועוד. -. תנ"ך 2

 . במהלך שנה"ל יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.3

. ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת הלמידה במגוון מקורות מידע כתובים בנוסף לאלה 4

לרכוש. ספרים וחוברות  אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל ועומדים לרשות שהתבקשתם 

 התלמידים בכיתות.



  ברשימת ספרי לימוד לכיתה ו' לשנת הלימודים תשפ" 
 הורים ותלמידים יקרים,

בו מתאפשר לתלמידים למכור ספרי לימוד משומשים ולקנות  בכל שנה יריד ספרים,  בבית ספרנו מתקיים

 מחיר הספרים הוא כמחצית ממחיר ספר חדש. ים מהתלמידים הבוגרים מהם.ספר

  לצערנו, השנה, בשל מגבלות הקורונה נבצר מאתנו לקיים את היריד.

 נפלאה זו בשנים הבאות. אנו מקווים לחזור למסורת

  מומלץ ליצור קשר עם הורי השכבה שילדכם עולה אליה ולרכוש מהם ספרים בשעות אחר הצהריים.

מחיר מחירון  הוצאה שם המחבר שם הספר מקצוע

מומלץ ע"י 

 משרד החינוך

    תנ"ך מלא תנ"ך

 מטח   16שבילים פלוס  חשבון

 

 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

 

 מטח  17שבילים פלוס  

 מטח  18שבילים פלוס  

 מטח: גיאומטריה לכיתה ו' 

 מטח: מארז אביזרים גיאומטריה לכתה ו'

 מטח 

 COOLספר  אנגלית

COOL חוברת     

New Practise Your Grammar For The 6th 

Grade          

אהרוני בוסו, 

 סוסמן, יוסיפון

 אריק כהן

ש לשמור את המחברת+ החוברת משנה י ערבית

חוברת להוראת הערבית המדוברת שעברה )

 חוברת לכיתה ה( -לבתי הספר היסודיים

  

 וסביבה בעידן הגלובאלי.אדם 1 סביבה

.אטלס פיסי, מדיני וכלכלי/ ברוור, או אטלס 2

 אוניברסיטאי חדש/ ברוור

 צוות מטח

 פרופ' משה ברוור

 מטח

 בונוס

הספר מצוי  רמות  מדע וטכנולוגיה לכתה ו' טבע/מדעים

בספריית ביה"ס 

ויושאל לתלמידים 

 בתחילת השנה

כישורי 

 שפה/עברית

 לומדים להצליח, חוברת עזר מיומנויות למידה 
  6שלב 

 

 צועדים בדרך המילים ו 

 ציפי משולם

 
טליתמן -בינה גלר

 חנה שליטא

 

 

 כנרת 

 

משרד החינוך 

טרם פרסם 

 מחירון מעודכן

מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים/היסטוריה  היסטוריה 

 לכיתה ו' )הספר ישמש גם בכיתה ז(

 מט"ח צוות מטח

                                                                                                             

 הערות:

 . על כל תלמיד להגיע עם ספר לקריאה חופשית בעברית ובאנגלית בהתאם לרמת הקריאה האישית.1

 כגון: גורדון, קסוטו ועוד.בנוסף, מומלץ להשתמש בספרי תנ"ך מפורשים אחרים,  -. תנ"ך 2

 . במהלך שנה"ל יתבקשו התלמידים לרכוש חומרי למידה נוספים לשימושם האישי.3

. ברוב תחומי הדעת, התלמידים נעזרים בשגרת הלמידה במגוון מקורות מידע כתובים בנוסף לאלה 4

מדים לרשות שהתבקשתם לרכוש. ספרים וחוברות  אלה נרכשו ע"י ביה"ס במטרה להקל על הנטל ועו

 התלמידים בכיתות.


