יוני 2022

פרויקט השאלת ספרים -שכבת ח'
תלמידים יקרים,
לשימושכם ,אנו מצרפים את רשימת ספרי הלימוד של שכבת ח'.
אנו רוצים להזכיר כי פרויקט השאלת הספרים הינו פרויקט חינוכי העוסק בשימוש חוזר בספרי
לימוד משומ שים .על התלמידים לשמור על הספרים במהלך השנה ,לנהוג בהם בכבוד ולא לקשקש
בהם .אנו מזכירים כי תלמידים אשר יחזירו בסוף השנה ספרים אשר לא טופלו כראוי והם
מקושקשים ו\ או רטובים יתבקשו לשלם על עלות כל ספר.

תלמידים שהחזירו את כל הספרים ושילמו עבור השאלת הספרים אינם צריכים לקנות
ספרים.
תלמידים שחייבים בגין ספרים שאינם תקינים נדרשים להסדיר חובם אחרת לא יקבלו
ספרים חדשים.
רשימת ספרים לשנה"ל תשפ"ג לשכבת ח':

הנושא

שם ספר /חוברת

היסטוריה

מסע אל העבר – קדמה ומהפכות – מאות – ,19-16הוצאת מט"ח.

ספרדית

ספרדית בהנאה (נשמר משנה שעברה למסלול הרב תרבותי)

לשון

חוטבים לשון -חינוך לשוני לכיתה ח' ,ד.לוי ,מ.דלל הוצאת רכס.

מתמטיקה

הקבצה א' -מתמטיקה לכיתה ח' חלק א' – יצחק שלו ואתי עוזרי (סדרת צמרת -
כחול) ,מתסטאר.
מתמטיקה לכיתה ח' חלק ב'  -יצחק שלו ואתי עוזרי (סדרת צמרת כחול) ,מתסטאר.
מתמטיקה לכיתה ז' חלק ג'  -יצחק שלו ואתי עוזרי (סדרת צמרת – כתום)  ,מתסטאר.
* משום שלא סיימו ללמוד אותו בכיתה ז'
הקבצה ב' -מתמטיקה לכיתה ח' קפ"ל חלק א'  +חלק ב'

הנושא
אנגלית

שם ספר /חוברת
מצוינות ורמת כיתה:
 -Just thinkingספר ,הוצאת אריק כהן.

מדעים

.1

" מדעי החומר לכיתה ח " כותר ,מט" ח.

 " .2מדעי החיים לכיתה ח " כותר ,מט" ח.

ספרות

ספרות לחטיבת ביניים ז'-ט' -הוצאה פנימית של ביה"ס

ערבית

אל ערביה א' – מהדורה חדשה ,לוני כהן.

תנ"ך

ספר תנ" ך ( מלא) ,ללא פירושים הוצאת קורן (דגם ירושלים).

מורשת
ישראל

שבילי תרבות ח'  ,מט"ח.

שלח וידיעת
הארץ

חומרי לימוד – יסופקו על ידי החטיבה.

לכתה המדעית:
אנגלית

153-909

 -Just imagineספר ,אריק כהן.

בכל שאלה הנכם מוזמנים לפנות לשני אפלבאום במייל shanieapple@gmail.com -
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה!

שני אפלבאום
רכזת פרויקט השאלת ספרים

