
 

תי ע"ש אריאל שרון קהיל חינוךבית   

 'אכיתה  –רשימת ספרי לימוד שנה"ל תשפ"ג 

 

 הורים ותלמידים יקרים,

 1.9.2022שנת הלימודים הבאה תפתח ביום חמישי בהתרגשות גדולה 

 11:50ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 הילדים מגיעים בחולצה לבנה.***ביום הראשון ללימודים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שם המחבר והוצאה לאור שם הספר מקצוע
 
 
 

 עברית 

  הכרת האותיות –חברים וקסם 
 
 

 מט"ח
 

 1ראשית קריאה   - חברים ו קסם

 2ראשית קריאה   -קסם וחברים 

 3ראשית קריאה  –וחברים קסם 

 
 

 חשבון והנדסה

  1מספרים ופעולות  –השבחה 
 

 מאת אוניברסיטת בר אילן
 בונוס -הוצאה לאור: יבנה 

 2מספרים ופעולות  –השבחה 

 3מספרים ופעולות  –השבחה 

 4מספרים ופעולות  –השבחה 

 גאומטריה –השבחה 

  –השבחה 
 י כיתה א'ערכת אביזרי המחשה לתלמיד

החושים שלנו,  –במבט חדש לכיתה א'  מדע וטכנולוגיה
 עונות השנה, להיות בריאים

 מט"ח



 

ע"ש אריאל שרון חינוך קהילתי בית   

 'בכיתה  –רשימת ספרי לימוד שנה"ל תשפ"ג 

 הורים ותלמידים יקרים,

 1.9.2022שנת הלימודים הבאה תפתח ביום חמישי בהתרגשות גדולה 

 11:50ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 מגיעים בחולצת בית ספר לבנה.***ביום הראשון ללימודים 

 

 

 

 

 הוצאה לאור/שם המחבר שם הספר מקצוע

ברכישה  – אריאל קורן–בראשית חומש   תורה
 !עצמית

 קורן

 
 
 

 עברית 

  –***מילון כיס מנוקד ומצוייר 
 ברכישה עצמית! –אברהם בן שושן ודב ירדן 

 

  התחלה –לכיתה ב' חברים וקסם 
 

 מט"ח
 

 קשר  -  לכיתה ב' חבריםו קסם

 משחק  -קסם וחברים לכיתה ב' 

 יצירה -קסם וחברים לכיתה ב' 

 
 

 חשבון והנדסה

  גאומטריה -לכיתה ב' השבחה 
 

 מאת אוניברסיטת בר אילן
 בונוס - הוצאה לאור: יבנה

 1פעולות החשבון  –לכיתה ב' השבחה 

 2פעולות החשבון  –לכיתה ב' השבחה 

 3פעולות החשבון  –לכיתה ב' השבחה 
 4פעולות החשבון  –לכיתה ב' השבחה 

  –השבחה 
 אביזרי המחשה לתלמידי כיתה ב'ערכת 

 מט"ח  ישראלים צעירים לכיתה ב' מולדת 

 
 מדע וטכנולוגיה

 מאת אוניברסיטת תל אביב סביבת חיים  –במבט חדש 
והמרכז לחינוך מדעי 

 טכנולוגי
 הוצאה לאור : רמות

 חומרים סביב –במבט חדש 

 השיניים שלנו –במבט חדש 



 

וןע"ש אריאל שר חינוך קהילתיבית   

 רשימת ספרי לימוד שנה"ל תשפ"ג – כיתה ג'

יקרים,הורים ותלמידים   

 1.9.2022שנת הלימודים הבאה תפתח ביום חמישי בהתרגשות גדולה 

 11:50ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 מגיעים בחולצת בית ספר לבנה.***ביום הראשון ללימודים 

 

 הוצאה לאור/שם המחבר שם הספר מקצוע

 קורן ברכישה עצמית! – אריאל קורן –חומש בראשית   תורה
 
 
 

 עברית 

  –***מילון כיס מנוקד  
 ברכישה עצמית! –אברהם בן שושן ודב ירדן 

 

 מט"ח 'צועדים בדרך המילים לכיתה ג
 

חלק  –על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתה ג' 
 א'

 
 מודן

חלק  –על קצה הלשון ומעולמה של ספרות לכיתה ג' 
 ב'

 
 
 

 חשבון והנדסה

  גאומטריה -' לכיתה גהשבחה 
 

 
 מאת אוניברסיטת בר אילן

 בונוס -הוצאה לאור: יבנה 

 מספרים בתחום הרבבה   –' לכיתה גהשבחה 

 כפל וחילוק  –' לכיתה גהשבחה 

חילוק )המשך( שברים ונושאים   –' לכיתה גהשבחה 
 נוספים

  –השבחה 
 'אביזרי המחשה לתלמידי כיתה גערכת 

 מט"ח לחיות יחד בישראל כיתה ג' מולדת 
 ממ' וממ"ד/ 

 גל, שירה גודמןאופירה 

 חל"ד מפתחות שבין אדם לחברו מורשת 

 
 מדע וטכנולוגיה

 
 מהדורה מעודכנת –לכיתה ג'  במבט חדש 

מאת אוניברסיטת תל 
 אביב

והמרכז לחינוך מדעי 
 טכנולוגי

 הוצאה לאור : רמות

 Epic coursebook English Adventure אנגלית

pic stories&moreE 



 

וןע"ש אריאל שרבית חינוך קהילתי   

 רשימת ספרי לימוד שנה"ל תשפ"ג – כיתה ד'

 הורים ותלמידים יקרים,

 1.9.2022שנת הלימודים הבאה תפתח ביום חמישי בהתרגשות גדולה 

 11:50ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 מגיעים בחולצת בית ספר לבנה.***ביום הראשון ללימודים 

 

 

 

 

 לאורהוצאה /שם המחבר שם הספר מקצוע

 –תנ"ך מלא מומלץ עם אותיות גדולות  תנ"ך
 !ברכישה עצמית

 
 

 עברית 

  –***מילון כיס מנוקד  
 ברכישה עצמית! –אברהם בן שושן ודב ירדן 

 

 כנרת זמורה צועדים בדרך המילים לכיתה ד'
 

 מודן ד' ומעולמה של ספרות  –על קצה הלשון 

 
 

 חשבון והנדסה

  גאומטריה  –השבחה לכיתה ד' 
 

 מאת אוניברסיטת בר אילן
 בונוס -הוצאה לאור: יבנה 

 

 השבחה לכיתה ד' מספרים בתחום המיליון

 השבחה לכיתה ד' כפל וחילוק

 שברים פשוטים –השבחה לכיתה ד' 

 ערכת אביזרים לתלמיד –השבחה לכיתה ד' 
 מטח חוברות 8מארז  –ישראלים צעירים ד'  מולדת 

 חל"ד לערבות הדדית מפתחות  מורשת 

 
 מדע וטכנולוגיה

 –מדע וטכנולוגיה  –במבט חדש  לכיתה ד' 
 מהדורה מעודכנת  

 רמות

 
 

 אנגלית

Legendary – course book  
 Legendary –stories& more אריק כהן



 

וןע"ש אריאל שרחינוך קהילתי בית   

 רשימת ספרי לימוד שנה"ל תשפ"ג – כיתה ה'

 הורים ותלמידים יקרים,
 1.9.2022שנת הלימודים הבאה תפתח ביום חמישי בהתרגשות גדולה 

 11:50ביום זה הלימודים יסתיימו בשעה 

 מגיעים בחולצת בית ספר לבנה.***ביום הראשון ללימודים 

 

 

 

 

 הוצאה לאור/שם המחבר שם הספר מקצוע

ברכישה  –תנ"ך מלא מומלץ עם אותיות גדולות  תנ"ך
 !עצמית

 

 
 

 עברית 

  –***מילון כיס מנוקד  
 ברכישה עצמית! –אברהם בן שושן ודב ירדן 

 

 כנרת זמורה צועדים בדרך המילים לכיתה ה'
 

 מודן לכיתה ה'ומעולמה של ספרות  על קצה הלשון 

 לוני כהן ית לכיתה ה'חוברת להוראת השפה הערב ערבית

 
 

 חשבון והנדסה

  מהדורה מחודשתגאומטריה  –' השבחה לכיתה ה
 

 מאת אוניברסיטת בר אילן
 בונוס -הוצאה לאור: יבנה 

 

 מספרים עשרוניים' השבחה לכיתה ה

ה' פעולות במספרים טבעיים וחקר השבחה לכיתה 
 נתונים

 ה' שברים פשוטיםהשבחה לכיתה 
 ערכת אביזרים לתלמיד –השבחה לכיתה ה' 

 
 גאוגרפיה

 –אטלס לבתי ספר יסודיים ולחטיבת הביניים 
 ברכישה עצמית!

 
 מט"ח
 
 

 יוצאים מהמפה

 חל"ד מפתחות לאדם עם ומקום  מורשת 

 
 מדע וטכנולוגיה

מהדורה  –מדע וטכנולוגיה  –' לכיתה ה במבט חדש 
 מעודכנת  

 רמות

 ,Our world, foundation level, stage 2 אנגלית
student book 

 

Our world, foundation level, stage 2, 
student book work book 


