
 תשפ"ג 5-1 ז' כיתה  -רשימת ספרי לימוד 
 

  

תלבושת 
 אחידה 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או 

 אוזניות ועכבר למחשב  ציוד בסיסי 

 רכישה מרוכזת הרב גיא קפרובסקי  הוצאה פנימית  -לקט סוגיות בגמרא  גמרא

 הלכה 

 רכישה מרוכזת ספר בנושא תפילין של הרב צבי רימון  

 רכישה מרוכזת   פנימיתהוצאה  –חוברת תפילין  

 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  – ליקוטים א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת פניני הלכה ליקוטים א' 

 תנ"ך

  חומש בראשית  –תורה 

  רש"י מצודות  –ספר יהושע  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לספר יהושע 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה  סיירת תנ"ך 

 רכישה מרוכזת ₪(  60עלות )חוברת תרגול + קורס מתוקשב  – ז'לכיתה עכשיו עברית  לשון 

  הוצאת הר ברכה  –מימי הביניים ועד לעת החדשה  –גלויות ותגליות   היסטוריה 

 מדעים 
  הוצאת מט"ח  –מדעי החומר לכיתה ז' 

  הוצאת מט"ח  –מדעי החיים לכיתה ז' 

  יירכש במרוכז בהמשך  – הוצאה פנימית  –אוגדן פעילויות לכיתה ז'  עתודה פיסיקה 

 מתמטיקה 

  אתי עוזרי ויצחק שלו –א'+ב'+ג'  - צמרת ז'מתמטיקה מסדרת 

 קבוצת האצה
  אתי עוזרי ויצחק שלו  –א'+ב'+ג'  - צמרת ז'מתמטיקה מסדרת 

  אתי עוזרי ויצחק שלו  –א'+ב' - צמרת ח'מתמטיקה מסדרת 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book B 

Pearson New Keystone Workbook B 

Novel - A Single Shard by Linda Sue Park, Houghton Mifflin 

Harcourt publisher  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א' 
Way To Go – Book + Workbook - ECB 

High Jump – Reach Higher  רכישה מרוכזת ע"י המורה   –לא בהשאלה 

 Sky High Alternative –Book + Workbook - ECB הקבצה ב'

  Thumbs Up –– Book + Workbook -  ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -להצטייד במילון עברי/אנגלי



 תשפ"ג 6 ז' כיתה  -רשימת ספרי לימוד 
 

 עם סמל הישיבה Tshirtמכנס ארוך, ציצית, חולצת "פולו" או  תלבושת אחידה 

 אוזניות ועכבר למחשב  ציוד בסיסי 

 רכישה מרוכזת משניות מאירות )חשין( -מסכת ברכות  משנה

 הלכה 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –ספר בנושא תפילין של הרב צבי רימון 

 מרוכזתרכישה  הוצאה פנימית  –חוברת תפילין  

 רכישה מרוכזת הוצאת מכון הר ברכה –פניני הלכה הרב מלמד  – ליקוטים א' 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת פניני הלכה ליקוטים א' 

 תנ"ך

  חומש בראשית  –תורה 

  רש"י מצודות  –ספר יהושע  –נ"ך 

 רכישה מרוכזת הוצאה פנימית  –חוברת עבודה לספר יהושע 

  תנ"ך שלם )מומלץ תנ"ך "סימנים"( 

  הוצאה פנימית  -חוברת לשון  לשון והבעה 

  הוצאת הר ברכה  –מימי הביניים ועד לעת החדשה  –גלויות ותגליות   היסטוריה 

 מדעים 
  הוצאת מט"ח  –מדעי החומר לכיתה ז' 

  הוצאת מט"ח  –מדעי החיים לכיתה ז' 

 מתמטיקה 

  חלק א'מתמטיקה בהבנה כיתה ז'  

  קפ"ל כיתה ז' חלק ב' 

  חוברת גרפים בהוצאת יה"ב הוצאת דוד 

 אנגלית

Accelerated 
English 

Pearson New Keystone Student Book B 

Pearson New Keystone Workbook B 

Novel - A Single Shard by Linda Sue Park, Houghton Mifflin 

Harcourt publisher  

Bring an independent reading book to every class 

 הקבצה א' 
Way To Go – Book + Workbook - ECB 

High Jump – Reach Higher  רכישה מרוכזת  –לא בהשאלה 

 Sky High Alternative –Book + Workbook - ECB הקבצה ב'

  Thumbs Up –– Book + Workbook -  ECB הקבצה ג'

 אנגלי/עברי או מילונית אלקטרונית מאושרת -להצטייד במילון עברי/אנגלי


