
חוברות לכיתה א' תשפ"ג

שם הספר/חוברתספר/חוברתמקצוע

/ מלכהצלילים מספרים חלק אעבריתחוברת
הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

/ מלכהצלילים מספרים חלק בעבריתחוברת
הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

/ מלכהצלילים מספרים חלק געבריתחוברת
הוכברג/הוצ' דוד רכגולד

/ מלכה הוכברג/הוצ'חברי הצליליםעבריתחוברת
דוד רכגולד

1-3חלקפלוסשביליםמתמטיקהחוברת

שבילים פלוס גיאומטריהמתמטיקהחוברת

שלאביזרים בחשבון וגיאומטריהמתמטיקהאביזרים
מטח, שבילים פלוס כיתה א'

-מדע וטכנולוגיהבמבט חדשמדעיםחוברת
לכיתה א/אונ' ת"א/רמות

Hiאנגליתחוברת Dizzy/כהןאריק



חוברות וספרים לכיתה ב' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

המקראה שלי - מה מסתתר בסיפורעבריתחוברת
/חיה דוידסון/יסודועוד.. חלק א+ב

/מט"ח4-6חלקיםפלוסשביליםמתמטיקהחוברת

שבילים פלוס ב' פרקימתמטיקהחוברת
/מט"חגיאומטריה

שלאביזרים במתמטיקה וגיאומטריהמתמטיקהאביזרים
כיתה ב'מטח שבילים פלוס

- מדע וטכנולוגיה/אונ'במבט חדשמדעיםחוברת

ת"א/רמות

אני ומשפחתי, אני וחברי – מולדת,מולדתחוברת
זיוהחברה ואזרחות /

לוריא-מימוני/כנרת

Meetאנגליתחוברת Jet!/לזארוסרייזי

/מטחבראשית עם ביאורים וציוריםתנךספר



חוברות וספרים לכיתה ג' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

על קצה הלשון ג' ומעולמה שלעבריתספר
/דליה קרחספרות כרך א + כרך ב

שגב/מודן

מטח/7-9פלוסשביליםמתמטיקהחוברת

/מטחגיאומטריה ג' שבילים פלוסמתמטיקהחוברת

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריהמתמטיקהאביזרים
כיתה ג'של מטח, שבילים פלוס

לחיות יחד בישראל לכיתהמולדתחוברת
/גודמן/מט"חג'

לחיות יחד בישראל לכיתהמולדתספר
'/גודמן/מ"חג

CLICKאנגליתחוברת +עבודהחוברותמארז1

מחברת עבודה נלווית
/סלנסקי/אריק כהן

במבט חדש - מדע וטכנולוגיהמדעיםספר
מהדורה מחודשת/אונ'לכיתה ג' -
ת"א /רמות

מבית קרן תל"י שעריםשלי ושלכם/תרבות ישראליתספר
לתרבות יהודית-ישראלית.



חוברות וספרים לכיתה ד' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

על קצה הלשון ומעולמה שלעבריתספר
ספרות לחנוך הממלכתי לכיתה ד'

/קורח/מודן

מטח/10-12פלוסשביליםמתמטיקהחוברת

/מט"חגיאומטריה לכיתה ד'מתמטיקהחוברת

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריהמתמטיקהאביזרים
כיתה ד'של מטח, שבילים פלוס

CLICKאנגליתחוברת +נלוויתמחברת3

/סלנסקי/אריק כהןספר

CLICKאנגליתחוברת עבודהחוברת3
/סלנסקי/אריק כהן

במבט חדש – מדע וטכנולוגיהמדעיםספר
/אונ ת"א / רמותלכיתה ד'

/ זיוה לוריא –בישוב שלנו וסביבתומולדתספר

מימוני/ כנרת

מבית קרן תל"י שעריםשלי ושלכם/תרבות ישראלספר
לתרבות יהודית-ישראלית.



חוברות וספרים לכיתה ה' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

על קצה הלשון ומעולמה של ספרותעבריתספר
/קורח/מודןלחינוך הממלכתי לכיתה ה'

/מט"ח13-15פלוסשביליםמתמטיקהחוברת

/מט"חגיאומטריה לכיתה המתמטיקהחוברת

אביזרים במתמטיקה וגיאומטריה שלמתמטיקהאביזרים
כיתה ה', שבילים פלוסמטח

OURאנגליתספר WORLDכהן/סלנסקי/אריק

OURאנגליתחוברת WORLD/כהןסלנסקי/אריק

מבט חדש – מדע טכנולוגיה לכיתה ה'מדעיםספר
/ אונ ת"א/רמות

/ מטחמפות מגלות עולםגיאוגרפיהספר

/ מטחמפות מגלות עולםגיאוגרפיהחוברת

/צוותמפתחות לאדם עם ומקוםתרבות ישראלספר

חל"ד/חל"ד



חוברות וספרים לכיתה ו' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

על קצה הלשון ו ומעולמה שלעבריתספר
ספרות לחינוך

קורח/כנרתהממלכתי/

/מט"ח16-18פלוסשביליםמתמטיקהחוברת

/מט"חגיאומטריה לכיתה ומתמטיקהחוברת

של מטח,אביזרים בגיאומטריהמתמטיקהאביזרים
כיתה ו'שבילים פלוס

כהן/צור/אריקCOOLאנגליתספר

COOLאנגליתחוברת WORKBOOKכהן/צור/אריק



מבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתהמדעיםספר
/אונ ת"א/רמותו'

/ מט"חחוקרים ארץ לכיתות וגיאוגרפיהספר

מפתחות לאחריות ומחויבות לכיתהתרבות ישראלספר
/ צות חל"ד/חל"דו

/מסע אל העבר – יוון רומא ירושליםהיסטוריהספר

מט"ח

חוברות וספרים לכיתה ז' תשפ"ג

ספר/חובר
ת

שם הספר/חוברתמקצוע

/לוי ודלל/רכסחוטבים לשון ז'הבעה ולשוןספר

/אפשר גם אחרת ז' חלקים א, ב, גמתמטיקהספר

טכניון

שפה מספרת תרבות ספר א' מהדורהערביתחוברת
/ולסטרה/אפקהמשוכתבת



שפה מספרת תרבות חוברת עבודה א'ערביתספר
/ולסטרה/ אפקה

/מט"חאדם סביבה בעידן הגלובליגיאוגרפיהספר

/מט"חמדעי החומר לכיתה זמדעיםספר

/מט"חמדעי החיים לכיתה זמדעיםספר

WAYאנגליתספר TO GOכהן/דובקינס/אריק

WAYאנגליתחוברת TO GO WORKBOOK

/דובקינס/אריק כהן

/מט"חמסע אל העבר - עולמות נפגשיםהיסטוריהספר

/הרטמןחיים בתוך סיפורתרבות ישראלספר

חוברות וספרים שכבה ח' תשפ"ג

שם הספר/חוברתמקצועספר/חוברת

/רכסחוטבים לשון ח'הבעה ולשוןספר

שפה מספרת תרבות ספר ב' מהדורהערביתספר
/ולסטרה/ אפקהמשוכתבת



שפה מספרת תרבות חוברת עבודה ב'ערביתחוברת
/ולסטרה/ אפקה

חלקכחולמסלולמשולבתמתמטיקהמתמטיקהספר
/ מכון ויצמןא+ב

גיאוגרפיהאדםסביבה,הארץ,כדורגיאוגרפיהספר
/מט"חופיתוח הסביבה

/מט"חמדעי החומר לכיתה ח'מדעיםספר

/מט"חמדעי החיים לכיתה ח'מדעיםספר

/וקדמהמהפכות-העבראלמסעהיסטוריהספר

מט"ח

/ שלום הרטמןשונים ומשנים את העולםתרבות ישראלספר

KEEPאנגליתספר+ חוברת THINKING/כהןאריק


