
 

 תש"פרשימת ספרי הלימוד 

נמצאת  המילונים המאושרת לרכישה. מכתב בנושא ורשימת לכלל התלמידים אלקטרוניים באנגלית מאושר השימוש במילוניםהחל משנת הלימודים תשע"ח  –שימו לב  *

 (. בהם לא ניתן להשתמש במילון/מילונית )***פרט למבחנים באוצר מילים בהמשך רשימה זו. 

 מילון אלקטרוני באנגלית, מילון רגיל באנגלית, וספר תנ"ך אינם כלולים במסגרות השאלת ספרים. רכישת  **

 *** רכישת חוברות עבודה פנימיות אינן כלולות במסגרת השאלת ספרים.

 כיתה ז

 הערות הוצאה מחברים שם הספר מקצוע

   לוני כהן צוות ת"ל מגוון כיתה ז ספרות

   מטח ארבן-ש. ליפקין, ש. שני בנה, הבעה ולשון ז'ה -מילה טובה מאוד  עברית

   שלו ועוזרי יצחק שלו ואתי עוזרי מתמטיקה ז צמרת א מתמטיקה

   שלו ועוזרי יצחק שלו ואתי עוזרי מתמטיקה ז צמרת ב מתמטיקה

   שלו ועוזרי יצחק שלו ואתי עוזרי מתמטיקה ז צמרת ג מתמטיקה

כיתה מתמטיקה 
 מדעית 

  ספר נוסף יימסר בהמשך
  

 אנגלית
Way to Go –student's book   

 E.ZELENKO   J.DOBKINS אריק כהן   

 אנגלית
Way to Go - Practice Book 

 E.ZELENKO   J.DOBKINS אריק כהן   

 אנגלית

New Practise your Grammar for the 7th Grade 
R .DAMARI, M. DRAY, J. 

ALEXANDER, P. 
FRIEDLAND אריק כהן   

   סטודיו אפק טיב . ולסטרהא שפה מספרת תרבות א חוברת ערבית 

   סטודיו אפק טיב א. ולסטרה שפה מספרת תרבות א ספר ערבית 

 יימסר בהמשך היסטוריה
 

   מטח

 מדעים
   מטח ח. בן חורין ועמיתים מדעי החומר לכיתה ז

    ספר נוסף יימסר בהמשך

   מכון הרטמן -תכנית בארי ןנ. בינג י. בניה וי. עד חיים בתוך סיפור מורשת

  
  
  
  

  



    כיתה ח
 

 מקצוע
 מחברים שם הספר

 הערות הוצאה

 ספרות

טליתמן, ש. -מ. מיינר, ב. גלר שורשים וכנפיים לכיתה ח
   זמורה -כנרת  פרידור

 יימסר בהמשך –ספרי קריאה 
   

   מטח ארבן-ן, ש. שניש. ליפקי הבנה, הבעה ולשון ח' -מילה טובה מאוד  עברית

 מתמטיקה

 הקבצה א+ב יצחק שלו ואתי עוזרי א. עוזרי, י. שלו מתמטיקה ח צמרת חלק א

 הקבצה א+ב יצחק שלו ואתי עוזרי א. עוזרי, י. שלו מתמטיקה ח צמרת חלק ב

 הקבצה א תרבות לעם צוות מכון ויצמן מתמטיקה משולבת חלק א )מסלול כחול(

 הקבצה א תרבות לעם צוות מכון ויצמן לק ב )מסלול כחול(מתמטיקה משולבת ח

 הקבצה ג חינוך מתמטי בע"מ חינוך מתמטי בע"מ קפ"ל לכיתה ח חלק א

 הקבצה ג חינוך מתמטי בע"מ חינוך מתמטי בע"מ קפ"ל לכיתה ח חלק ב

 אנגלית

KEEP THINKING, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2 
WORK BOOK D. PARTOUCHE הקבצה א כהן אריק 

KEEP THINKING, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 2, 
STUDENT'S BOOK D. PARTOUCHE הקבצה א אריק כהן 

GRAMMAR WORKSHEETS 4 - INTERMEDIATE 
LEVEL, STAGE 2 E .ZELENKO הקבצה א אריק כהן 

JOIN US, FOUNDATION LEVEL, STAGE 3, 
STUDENT'S BOOK R .SHEMESH הקבצה ב ןאריק כה 

JOIN US, FOUNDATION LEVEL, STAGE 3, 
WORKBOOK R .SHEMESH הקבצה ב אריק כהן 

Grammar Worksheet 3   הקבצה ב אריק כהן 

Thumbs up   הקבצה ג אריק כהן 

Thumbs up   הקבצה ג אריק כהן 

Grammar   Worksheet 1   הקבצה ג אריק כהן 

   מטח צוות מטח   לומדים ערבית ספר ב ערבית

       תנ"ך מלא תנ"ך

       ספר דיגיטלי היסטוריה

   מטח ח. בן חורין ועמיתים מדעי החומר לכיתה ח' מדעים

       יימסר בהמשך מורשת

     

     

     



 כיתה ט

    
 מחברים שם הספר מקצוע

 הערות הוצאה

 אנגלית

IMAGINE  ,INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3, 
STUDENT'S BOOK H. CODDINGTON הקבצה א אריק כהן 

IMAGINE  ,INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 3, 
WORK BOOK H. CODDINGTON הקבצה א אריק כהן 

GRAMMAR WORKSHEETS 5 - INTERMEDIATE 
LEVEL, STAGE 3 E. ZELENKO הקבצה א אריק כהן 

HEADS UP, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, 
STUDENT'S BOOK  M. BEN ZION הקבצה ב אריק כהן 

HEADS UP, INTERMEDIATE LEVEL, STAGE 1, 
WORKBOOK  M. BEN ZION הקבצה ב אריק כהן 

Grammar Worksheet 4   הקבצה ב אריק כהן 

ENGLISH FOR TODAY – FOUNDATION LEVEL, 
STAGE 3, STUDENT'S BOOK M. BEN ZION הקבצה ג אריק כהן 

ENGLISH FOR TODAY – FOUNDATION LEVEL, 
STAGE 3, WORKBOOK M. BEN ZION הקבצה ג אריק כהן 

Grammar Worksheet 2   הקבצה ג אריק כהן 

       יימסר בהמשך אזרחות

   מטח צוות מטח העולם המודרני במשבר -מסע אל העבר  היסטוריה

 מדעים

 כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'

-בן חורין, ש. טיומנינ. קינן, ח. 
-מיניס, ר. עתידיה, ד. ירון

   מטח מרקוביץ

 מתמטיקה

 הקבצה א משבצת ר. בלומנקרץ, ג. יקואל מתמטיקה לכיתה ט חלק א'

 הקבצה א משבצת ר. בלומנקרץ, ג. יקואל מתמטיקה לכיתה ט חלק ב'

 הקבצה ב לעםתרבות  צוות מכון ויצמן מתמטיקה משולבת כיתה ט', חלק א', מסלול כחול

 הקבצה ב תרבות לעם צוות מכון ויצמן מתמטיקה משולבת כיתה ט', חלק ב', מסלול כחול 

 הקבצה ג חינוך מתמטי בע"מ צוות חינוך מתמטי  -קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ט' , חלק א 

 הקבצה ג ע"מחינוך מתמטי ב צוות חינוך מתמטי רמות ג', מיצוי -קפיצה לגובה קפ"ל לכיתה ט' , חלק ב 

 ספרות

   הוצאת הקיבוץ המאוחד תרגום: אהוד מנור הקמצן/ מולייר

 שורשים וכנפיים ט'
מ. מיינר, ב. גלר טליתמן, ש. 

   זמורה -כנרת  פרידור

   רכס ד. לוי, מ. דלל חוט"בים לשון לכיתה ט עברית

   טיב-סטודיו אפקט א. ולסטרה שפה מספרת תרבות ספר ג ערבית

       "ך מלאתנ תנ"ך



       תרכש במרוכז חוברת פנימית שלא דרך השאלת ספרים של"ח

     

 כיתה י
    

 מחברים שם הספר מקצוע
 הערות הוצאה

 4-5מתמטיקה 
 ל"יח 4-5 יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי גבע א 804-806שאלון 

 ל"יח 4-5 יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי ב 806-804שאלון 

 5אנגלית 

master class textbookonly ECB      

 New Practical Grammar For Proficiency ECB ECB      

Program 5 points Option 2 (UPP)   Literature UPP     

Speak Now (upp) UPP      

      Take a  stand (book&workbook)-ECB ECB 4אנגלית 

 Speak Now (upp    

 Program 4 points Option 2 (ECB)   Literature ECB   

   רכס ד.יעקובי בסביבת הכימיה כימיה

 פיסיקה

מכניקה ניוטונית, כרך א' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
       .המדעים, מכון ויצמן

מכניקה ניוטונית, כרך ב' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
       המדעים, מכון ויצמן .

   משעול   משעול -ם מלחמה ושואה נאציז היסטוריה

 ספר כתום מבט ד"ר נ. רגוניס, ש. מן עצמים תחילה -חלק א  - Cיסודות מדעי המחשב בשפת  # מדעי המחשב

 

 ספר אדום מבט ד"ר נ. רגוניס, ש. מן עצמים תחילה -חלק ב  - Cיסודות מדעי המחשב בשפת  #

       במרוכזיירכש מנוי –סביבת לימודים מתוקשבת  ביולוגיה

 עברית

 יירכש מנוי במרוכז –סביבת למידה מתוקשבת 
צורות(: חוברת תרגול נלווית לאתר -30%לשון לתיכון )

       . הקורס "לשון לתיכון"

       רכישה מרוכזת ספרות

מקצועות 
    יימשך בהמשך מוגברים

 
       תתכן רכישה נוספת בהמשך השנה בהתאם לצורך 

     

     

     



 כיתה יא
    

 מקצוע
 מחברים שם הספר

 הערות הוצאה

   לוני כהן רות אמיר מהדורה שנייה מורחבת -פרקים באקולוגיה  ביולוגיה

   תמי לוי נחום יחסים וקשרים בעולם החומרים'  כימיה

   דבורה קצביץ' כימיה זה בתוכנו 

   אורית מולווידזון חומר למחשבה 

 מתמטיקה

 יחל 5מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי כרך ג' 806שאלון 

 יחל 5מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי כרך ד' 806שאלון 

 יחל 4מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי כרך ג' 804שאלון 

 יחל 4מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי כרך ד' 804שאלון 

 יחל 3מיועד ל יואל גבע , ר. טלי. גבע 802יואל גבע שאלון 

 פיסיקה

מכניקה ניוטונית, כרך א' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
 הספר מכיתה י תרבות לעם   .המדעים, מכון ויצמן

מכניקה ניוטונית, כרך ב' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
 הספר מכיתה י תרבות לעם   המדעים, מכון ויצמן .

       שךספרים נוספים יימסרו בהמ

 5 אנגלית

Literature Program 5 points Option 2 (UPP)      הספר מכיתה י 

New Practical Grammar For Proficiency     הספר מכיתה י 

LINKING LINES, PROFICIENCY LEVEL, STAGE 
2, STUDENT'S BOOK 

A. KEINAN, H. 
ARBEITMAN אריק כהן 

ספר בלבד ללא 
 חוברת

       יימסר בהמשך יההיסטור

       תנ"ך מלא תנ"ך

 עברית

 יירכש מנוי –סביבת למידה דיגיטלית 
צורות(: חוברת תרגול נלווית לאתר -70%לשון לתיכון )

       הקורס "לשון לתיכון"

       הספר משנה שעברה ספרות

 מדעי המחשב

   מבט לחלונות נ. רגוניס, ש. מן Cמבני נתונים בשפת #

 הספר מכיתה י מבט ד"ר נ. רגוניס, ש. מן עצמים תחילה -חלק א  - Cות מדעי המחשב בשפת  #יסוד

 הספר מכיתה י מבט ד"ר נ. רגוניס, ש. מן עצמים תחילה -חלק ב  - Cיסודות מדעי המחשב בשפת  #

 
 

        כיתה יב



 מקצוע
 מחברים שם הספר

 הערות הוצאה

5אנגלית    
  
  
  
  
  
  
  
  

 Program 5 points Option 2 (UPP)   Literature 
E. Zelenko אריק כהן 

יח"ל 5מיועד ל
)הספר משנה 

 שעברה(

The Wave – novel M. RHUE HEINEMANN-UK יח"ל 5מיועד ל 

Exam practice for module G     יח"ל 5מיועד ל 

   Exam practice for module E -ECB  ECB 4אנגלית 

 מתמטיקה
  
  
  

 יח"ל 3מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי 803מתמטיקה שאלון 

 יח"ל 4מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דזלדטי 805יח"ל, שאלון  4מתמטיקה 

 יח"ל 5מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי , כרך א'807יח"ל, שאלון  5מתמטיקה לתלמידי 

 יח"ל 5מיועד ל יואל גבע י. גבע, א. דז'לדטי , כרך א'807אלון יח"ל, ש 5מתמטיקה לתלמידי 

 פיסיקה

מכניקה ניוטונית, כרך א' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
       .המדעים, מכון ויצמן

מכניקה ניוטונית, כרך ב' , עדי רוזן, המחלקה להוראת 
       המדעים, מכון ויצמן .

     משה פרידמן חשמל ומגנטיות כרך א

     משה פרידמן חשמל ומגנטיות כרך ב

 ביולוגיה 
  

חוברת מעבדות פנימית יירכש במרוכז בנפרד מהשאלת 
       ספרים

       פרקים באקולוגיה )הספר משנה שעברה(

       סביבת לימוד דיגיטלית )תשלום ייגבה בנפרד( כימיה

       יימסר בהמשך אזרחות

       תנ"ך מלא תנ"ך

    תתכן רכישה נוספת בהמשך השנה בהתאם לצורך 
 

 

 

 

 

 



 

 

 יסודי -הנדון: שימוש במילונים אלקטרונים לכלל אוכלוסיית התלמידים בחינוך העל

 

 שלום רב,

יניים ובחטיבה עליונה בחטיבת ב לכלל התלמידים במערכת החינוךהשימוש במכשירים המשמשים כמילונים אלקטרונים  אושר ברצוני להודיעכם כי ברוח הקדמה והחדשנות

 בתהליך הלמידה. לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה גם בבחינות הבגרות.  

 שמות ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר. 

 להלן מחיריהם: 

 

 מע"מ ( 17%כולל ₪ -ב) מחיר ליחידה מספר אישור שם הדגם והמפתח

 298 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 296 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 296 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480 420קוויקשנרי 

 

 המילונים נבדקו פדגוגית וטכנולוגית על ידי צוות מקצועי של המשרד.  .1

  ממועד חורף תשע"ח.ולשימוש בבחינות הבגרות החל  בשנת הלימודים תשע"חים יכנסו לשימוש המילונ .2

 . )כולל מילון פיזי(בכל מילון המאושר ע"י משרד החינוךאין לחייב תלמיד לרכוש מכשיר אלקטרוני, זכות התלמיד להשתמש  .3

 ו עד שנת הלימודים תשע"ט כולל. תלמידים בחטיבה עליונה אשר ברשותם מכשיר המדגם הישן, יוכלו להשתמש ב .4

 אין לרכוש מילונים מהדגמים הישנים החל ממועד פרסום האישור )גם לא לתלמידים לקויי למידה(.  .5

 ! לא יתאפשר שימוש במכשיר מהדגם הישןמשנת הלימודים תש"פ  .6


