רשימת ספרי לימוד כיתה א'  -שנה"ל תש"פ
תחום הדעת

שם הספר /חוברת
צלילים מספרים ,חבריי הצלילים
'צלילים מספרים ,חלק א

עברית
'צלילים מספרים ,חלק ב
צלילים מספרים ,חלק ג'
"הביצה שהתחפשה"
קריאה מונחית
"איתמר פוגש ארנב"

שם המחבר/ת
וההוצאה
מ .הוכברג ,מ .דודוביץ ,ה.
לסר-כהן
מ .הוכברג ,מ .דודוביץ ,ה.
לסר-כהן
מ .הוכברג ,מ .דודוביץ ,ה.
לסר-כהן
מ .הוכברג ,מ .דודוביץ ,ה.
לסר-כהן
דן פגיס
הוצאת עם עובד3791 ,
דוד גרוסמן
הוצאת "עם עובד"

שבילים פלוס ,חלק 3

צוות מטח

שבילים פלוס ,חלק 2

צוות מטח

שבילים פלוס ,חלק 1

צוות מטח

שבילים
פרקי גאומטריה

מטח

שבילים פלוס ,ערכת אביזרים

מטח

שבילים ,ערכת האביזרים -
גיאומטריה

מטח

תורה

תנ"ך עם חברים  -בראשית

א.פרידה
ר.סלע
הוצאת יסוד

מדעים

במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה –
חוברת א'
במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה –
חוברת ב'
במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה –
חוברת ג'

מתמטיקה

אונ' תל אביב
אונ' תל אביב
אונ' תל אביב

רשימת ספרי לימוד כיתה ב'  -שנה"ל תש"פ
תחום הדעת
עברית

שם הספר /חוברת
המקראה שלי מה מסתתר בסיפור
ועוד  -חלק א'
המקראה שלי מה מסתתר בסיפור
ועוד  -חלק ב'
"הינשוף שראה הפוך"

קריאה מונחית
"עלילות פרדיננד פדהצור בקצור"

שם המחבר/ת
וההוצאה
ח .דוידזון יסוד
ח .דוידזון יסוד
יוסי גודארד
הוצאת הקיבוץ המאוחד
אפרים סידון
כתר לי

שבילים פלוס ,חלק 4

צוות מטח

שבילים פלוס ,חלק 5

צוות מטח

שבילים פלוס ,חלק 6

צוות מטח

שבילים ב' ,ערכת אביזרים  -פרקי
גיאומטריה

צוות מטח

שבילים פלוס ,ערכת אביזרים

צוות מטח

תורה

*בראשית עם חברים

א.פרידה ר.סלע
יסוד

מדעים

במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה
לכיתה ב'

אונ' תל אביב

מולדת וחברה

לחיות יחד בישראל

הוצאת מט"ח
אופירה גל
צבייה פיין
ושירה גודמן

מתמטיקה

*את ספר "בראשית עם חברים" קיבלו הילדים בכיתה א'

רשימת ספרי לימוד כיתה ג'  -שנה"ל תש"פ
שם המחבר/ת
וההוצאה

תחום הדעת

שם הספר /חוברת

עברית

על קצה הלשון ג'
ומעולמה של ספרות  -כרך א'
על קצה הלשון ג'
ומעולמה של ספרות  -כרך ב'

ד .קורח-שגב ,ל .טל ,ע.אלון
מודן הוצאה לאור בע"מ
ד .קורח-שגב ,ל .טל ,ע.אלון
מודן הוצאה לאור בע"מ
דבורה עומר
הוצאת דני ספרים
באום פרנק ליימן מחברות
לספרות (עטיפה ירוקה)

שבילים פלוס ,חלק 9

מט"ח

שבילים פלוס ,חלק 8

מט"ח

שבילים פלוס ,חלק 7

מט"ח

שבילים ג' ,גיאומטריה

מט"ח

שבילים ג' ,ערכת אביזרים –
פרקי גיאומטריה

מט"ח

במבט חדש -
מדע וטכנולוגיה

הוצאת רמות
אונ' תל אביב

"מעשה בלולי ה"...
קריאה מונחית

מתמטיקה

מדעים

מולדת וחברה

"הקוסם מארץ עוץ"

לחיות יחד בישראל  -ספר
לחיות יחד בישראל – חוברת
עבודה

אנגלית

MY FIRST ENGLISH
ADVENTURE REVISED
ACTIVITY - CURRICULUM
BOOK UNITS 4-5-6,
FOUNDATION LEVEL,
STAGE ONE
MY FIRST ENGLISH
ADVENTURE REVISED
- CURRICULUM
PRACTICE PAGES BOOK
1, FOUNDATION LEVEL,
STAGE ONE

תורה

תנ"ך מלא

הוצאת מט"ח
אופירה גל ושירה גולדמן
הוצאת מט"ח
אופירה גל ושירה גולדמן

English Adventure

English Adventure

רשימת ספרי לימוד כיתה ד'  -שנה"ל תש"פ
תחום
הדעת

שם הספר /חוברת

שם המחבר/ת
וההוצאה

עברית

על קצה הלשון ד'
מעולמה של ספרות

ד .קורח שגב ,ע .אלון
הוצאת מודן

"דברים שאני לא מגלה ליעל"

גדי טאוב

"פצפונת ואנטון"

אריך קסטנר
הוצאת אחיאסף

שבילים פלוס ,חלק 31

מט"ח

שבילים פלוס ,חלק 33

מט"ח

שבילים פלוס ,חלק 32

מט"ח

קריאה מונחית

מתמטיקה

מדעים

שבילים פלוס ד' ,גאומטריה

מט"ח

שבילים פלוס ד' ,ערכת אביזרים -
פרקי גאומטריה

מט"ח

שבילים ד' ,ערכת אביזרים

מט"ח

במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה לכיתה
ד' – מהדורה מחודשת 2136

אוני' תל אביב

לחיות יחד בישראל  -ספר
מולדת וחברה

לחיות יחד בישראל –
חוברת עבודה

תורה

תנ"ך מלא

אנגלית

MY FIRST ENGLISH ADVENTURE
- REVISED CURRICULUM
ACTIVITY BOOK UNITS 7-8,
FOUNDATION LEVEL, STAGE
ONE
MY FIRST ENGLISH ADVENTURE
- REVISED CURRICULUM
PRACTICE PAGES BOOK 2,
FOUNDATION LEVEL, STAGE
ONE

צביה פיין
הוצאת מטח
צביה פיין
הוצאת מטח

English Adventure

English Adventure

רשימת ספרי לימוד כיתה ה'  -שנה"ל תש"פ
תחום
הדעת

שם הספר /חוברת

עברית

על קצה הלשון ה'
מעולמה של ספרות

קריאה מונחית

"הבכור לבית אב"י"

עמנואל אלון
הוצאת מודן
דבורה עומר
עם עובד

שבילים פלוס לכיתה ה' ,גאומטריה

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 31

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 34

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 35

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס ה ,ערכת אביזרים
בגאומטריה

הוצאת מט"ח

תרבות ישראל

מפתחות לעמי ולארצי

חל"ד

מדעים

במבט חדש -מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'
– מהדורה מחודשת 2136

אוני' תל אביב

גיאוגרפיה

מסביב לים התיכון – ספר

א.סופר ,ב.סביר
מט"ח

תורה

תנ"ך מלא

מתמטיקה

אנגלית

שם המחבר/ת
וההוצאה

Let's Find Out - Foundation
Level Stage 2, Student's Book

English Adventure

Let's Find Out - Foundation
Level Stage 2, Workbook

English Adventure

GRAMMAR Helper 1 - UPP

UPP

רשימת ספרי לימוד כיתה ו'  -שנה"ל תש"פ
תחום
הדעת

שם הספר /חוברת

עברית

על קצה הלשון ו'
מעולמה של ספרות

קריאה מונחית

"האי ברחוב הציפורים"

מתמטיקה

שם המחבר/ת
וההוצאה
עמנואל אלון
הוצאת מודן
אורי אורלב
כתר

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 36

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 39

הוצאת מט"ח

שבילים פלוס לכיתה ה' ,חלק 38

הוצאת מט"ח

גיאומטריה לכתה ו'

הוצאת מט"ח

ערכת אביזרים לכיתה ו'

הוצאת מט"ח

היסטוריה

יוון ,רומא וירושלים

מט"ח

מדעים

במבט חדש -מדע וטכנולוגיה לכיתה ו'–
מהדורה מחודשת 2136

אוני' תל אביב

גיאוגרפיה

חוקרים ארץ – גיאוגרפיה לכתה ו'

תורה

תנ"ך מלא

אנגלית

הוצאת מט"ח

Cool, Foundation Level stage 3,
Student's Book

אריק כהן

Cool, Foundation Level stage 3,
Workbook

אריק כהן

GRAMMAR Helper 2

UPP

