בקרוב !!!
ספרים חדשים לפי תוכנית ההיבחנות החדשה ל 3 -יח"ל
לשאלונים 801 ,802 ,803 :
)ספרים עם פס אפור(

לפי הוראת משרד החינוך החל משנת הלימודים תשע "א כל תלמידי כיתה י' ייבחנו על פי תוכנית ההיבחנות
החדשה .בהתאם לכך אנו מוציאים לאור ספרים במהדורה חדשה לשאלונים .803, 802 ,801

ספרים עם מקום כתיבה

ספרים ללא מקום כתיבה
אדום )פס אפור(

תכלת )פס אפור(

צהוב )פס אפור(

ירוק )פס אפור(

כחול )פס אפור(

801+802

803

801

802

803

פרטים באתרנו באינטרנט ובדף המצורף לקובץ

בקרוב !!!
ספרים חדשים לפי תוכנית ההיבחנות החדשה ל 3 -יח"ל
לשאלונים 801 ,802 ,803 :
כפי שפורסם על ידי המפמ "ר ,החל משנת הלימודים תשע "א כל תלמידי כיתה י ' ייבחנו על פי תוכנית ההיבחנות החדשה .
בנוסף ,הפיקוח על המתמטיקה הודיע שעד סוף שנת לימודים זו )תש"ע( יפורסם חומר הלימוד המצומצם לתוכנית זו
)כמו "מיקוד קבוע"(.
בהתאם לאמור לעייל ,בכוונתנו להוציא לאור ספרים במהדורה חדשה לשאלונים . 803 , 802 ,801
• המהדורה החדשה של הספרים מותאמת רק לתוכנית ההיבחנות החדשה .
• בספרים יופיע חומר הלימוד לאחר שיצומצם על ידי הפיקוח על המתמטיקה.
• בכל הספרים החדשים יופיעו מבחנים בהתאם למבנה החדש.
• הספרים לשאלונים  802ו 801 -יכללו את כל תוספות המאגר .
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בדומה לעבר ,הספרים יופיעו בשתי גרסאות  :ספרים ללא מקום כתיבה )פורמט רגיל( וספרים עם מקום כתיבה )פורמט
גדול( .עטיפות הספרים יהיו באותם צבעים כ פי שמופיעים היום אך להדגשת השוני כי זו מהדורה חדשה – יופיע
פס בצבע אפור על גבי העטיפה של הספר )ראו תמונות למטה (.
פרטים בדבר נוהלי משלוח ספרים למורים – יפורסמו בקרוב באתרנו .
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חשוב:
בשנת הלימודים הבאה )תשע"א( ימשיכו להופיע גם הספרים הבאים במהדורתם הקיימת היום :ירוק ,כחול ותכלת
)כולם  -ללא פס אפור( ,זאת על מנת לאפשר גם לתלמידים הלומדים לפי התוכנית הצבירתית  ,להמשיך ללמוד ולגשת
לשאלונים המתאימים.

ספרים ללא מקום כתיבה – מהדורה חדשה
שאלונים 801 ,802 ,803 :
בקרוב
ספר חדש :תכלת עם פס אפור
שאלון 803

בקרוב
ספר חדש :אדום עם פס אפור
שאלונים 801+802
ספר אחד לשני השאלונים
ספר בפורמט רגיל.
בספר יופיע חומר הלימוד לאחר
שיצומצם על ידי הפיקוח .
הספר יכיל את כל תוספות המאגר .
בסוף הספר יהיו מבחנים לפי המבנה
החדש.

ספר בפורמט רגיל.
בספר יופיע חומר הלימוד לאחר ש יצומצם
על ידי הפיקוח .
בסוף הספר יהיו מבחנים לפי המבנה
החדש.

ספרים עם מקום כתיבה – מהדורה חדשה
שאלונים 801 ,802 ,803 :
בקרוב
ספר חדש :צהוב עם פס אפור
שאלון 801
ספר בפורמט גדול.
בספר יופיע חומר
הלימוד לאחר
שיצומצם על ידי
הפיקוח.
הספר יכיל את כל
תוספות המאגר.
בסוף הספר יהיו
מבחנים לפי המבנה
החדש.

בקרוב
ספר חדש :ירוק עם פס אפור
שאלון 802
ספר בפורמט גדול.
בספר יופיע חומר
הלימוד לאחר
שיצומצם על ידי
הפיקוח.
הספר יכיל את כל
תוספות המאגר.
בסוף הספר יהיו
מבחנים לפי המבנה
החדש.

בקרוב
ספר חדש :כחול עם פס אפור
שאלון 803
ספר בפורמט גדול.
בספר יופיע חומר
הלימוד לאחר
שיצומצם על ידי
הפיקוח.
בסוף הספר יהיו
מבחנים לפי המבנה
החדש.

לכל הספרים נפרסם באתרנו תוכניות לימוד ים מפורטות

