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          ביה"ס העל יסודי            
 

 פ"בספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש

 8, 7'י"בכיתה 
 

 אין ילדים שאין בהם כישרון

 "אין ילדים שאין בהם כישרון, אלא שהכישרון כמה וכמה דרכים ופתחים לו: יד, אוזן, עין.

 כלום אין בשבילם מקום? –יש ילדים שהתפתחותם לא הגיעה לידי הבשלה 

            "ולא לתבוע לבית דין את הטבע או את בורא העולם. צריך ליצור את צורתם השונה ואושרם השונה

                                                                                                                                                                      (102דת הילד  -)"כזה וכזאת על ילדים" ב                                                                                    

 

 הוצאה מחבר /שם הספר  מקצוע

 רכס חומרי למידה ימסרו במהלך שנה"ל. אזרחות

 אנגלית

 5 יח"ל

 EXAM PRACTICE FOR MODULE E 

 PERFECTING MODULE E 

 PERFECTING MODULE G 

 EXAM PRACTICE FOR MODULE G  

 
ECB 
 

UPP 
 

UPP 
 

ECB 

 יח"ל 4

 EXAM PRACTICE E 

 PERFECTING YOUR WRITING STEP BY STEP 

 EXAM PRACTICE FOR MODULE C  

 
 

ECB 
UPP 
ECB 

 יח"ל: 3

 Steps to Reading for Module A – Practice book. 

• Point to 3- Module B Log  

• Exam Practice for Module A 

• Point to 3 – Module A + C 

• EXAM PRACTICE FOR MODULE C 

ECB 

UPP 

ECB 

UPP 

ECB 



 ע"ש מוטה גור מודיעין                           
                   

          ביה"ס העל יסודי            
 

 הוצאה מחבר /שם הספר  מקצוע

 -אנגלית 

 המשך

 לכל הרמות:

 ניתנת אפשרות להשתמש במילון אוקספורד שנרכש בשנים קודמות.

 מהמילונים האלקטרונים הבאים אחדכמו כן, קיימת אפשרות להשתמש ב

 )לא בהשאלת ספרים(: בלבד

  7 דגם –אוקספורד – XF - לוני כהן 

 Texton Babylon 9222  - יהודה ברמן 

 Texton Babylon plus – יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECHקוויקשנרי 

 

 גיאוגרפיה

 יש לשמור משנה שעברה את הספרים הבאים:

 א.חוברת פנימית שחולקה בכיתה י" 
 בהשאלת )לא  - ורופרופ' משה בר/  אטלס אוניברסיטאי חדש

 ספרים(

 

 מתמטיקה
 הדס כליפה ערכת חוברות ליחידה השלישית / 

 טק-מתמטיק

 תנ"ך
 לא בהשאלה -  תנ"ך מלא ללא פירושים

 מומלץ:
 הוצאת קורן

 
 

 תלבושת בית ספר

 
חולצות ו קצרות  Tיש להופיע לביה"ס בתלבושת בית ספרית הנושאת את סמל בית הספר. התלבושת כוללת חולצות

יש לרכוש חולצה לבנה  בנות. אין הגבלה לצבעי התלבושת.לשרוול ארוך, בדגמים המתאימים לבנים ובעלות 

    )כהה( לשיעורי חינוך גופני. לטקסים ואירועים, וחולצה כחולה

 אין להגיע עם כפכפי גומי לבית הספר.

 

 בברכת חופשה נעימה ובטוחה

 ובהצלחה לקראת שנה"ל הבאה

 , דודו שרבי

 מנהל ביה"ס


