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 בפ" רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש 

 ה לכיתה  
 

 להורים ולתלמידים שלום, 

 

 דעת -תחום שם הספר  ההוצאה

 שפה   ה  לכתה ומעולמה של ספרותהמחודש על קצה הלשון  • מודן 

 בונוס

 

 

 מספרים עשרוניים  –השבחה ה'  •

 פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים  –השבחה ה'  •

 גאומטריה  -השבחה ה'  •

 רים פשוטיםבש  -השבחה ה'  •

 ערכת אביזרים לתלמיד  –השבחה ה  •

 מתמטיקה 

 

 

 

 מדעים  אונ' תל אביב /במבט חדש  - המדעים וטכנולוגיה לכיתה  • רמות

 ספר  -יוצאים מהמפה • מט"ח

 מסביב לים התיכון •

 גאוגרפיה

 זה"ב  מורה דרך  • מט"ח

 OUR  WORLD, FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S כהן אריק

BOOK - J. SLASKY, J. ALEXANDER 

OUR WORLD, FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, WORK BOOK - 

J. SLASKY, J. ALEXANDER 

OUR WORLD STORIES -FOUNDATION LEVEL, STAGE 2 

 אנגלית

 עמי וארצי  –שלי ושלכם  קרן תל"י

 

תרבות 

-יהודית

 ישראלית 

 
 כן רכישה נוספת של ספרי לימוד בהמשך.תת -

 שים מדבקה עם שם של הילד/ה.חוברות /ספרים ולמומלץ לעטוף את ה -

 . לימודים פוריה ומהנה -בברכת שנת
 צוות בית החינוך 

 

 

  הכיתה 
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 ב פ"רשימת ציוד לשנת הלימודים תש 

 ציוד כללי:

 ספר יסודיים ולחטיבת הביניים, פרופ' משה ברור-אטלס לבתי •

 לא תנ"ך מ •

 יומן יומי לתלמיד )כל יום בנפרד דפים בהירים(  •

 עם גומייה גדולה תיקייה •

 קלסרי מנילה שקופים  6 •

 חבילת ניילונים מחוררים  •

 דפי פוליו שורה  •

 מחברות שורה גדולות  8 •

 מחברות משובצות גדולות  2 •

 מחברות אנגלית חכמות או רגילות  3 •

 סרגל ישר זווית •

 (קי  –און  –דיסק החסן נייד ) •

 

 קלמר ובו:   •

 חודדים מ חבילת עפרונות
 מחדד עם מיכל 

 קמח
 עים(שלושה צבמרקרים )

 עם מספרים ברורים  סרגל מתכת
 ם ירימספ

 טושיםחבילת 
 דבק סטיק  3
 

 קופסת אוכל + מפית •

 בקבוק מים אישי  •

 חבילת מגבונים לחים  •

 

: בגדי ספורט נוחים )חולצת בית ספר ומכנסי ספורט(, נעלי ספורט, בקבוק מים  חינוך גופני

 אישי וכובע. 
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 שרוול חלקה עם סמל בה"ס.  חציו ארוכה/קחולצת טרי לבושת בה"ס:ת

 עים הבאים:  צות בית ספר בצביש לרכוש את חול

 המיועדת לאירועים חגיגיים. לבן חולצת בית ספר בצבע 

 חולצת בה"ס בצבע המודגש המיועדת לפעילויות בית ספריות: 

 שכבת א: לבן 

 שכבת ב: ירוק

 שכבת ג: אפור

 שכבת ד: תכלת 

 בת ה: כחולשכ

 רושכבת ו: שח

 לצות כרצונכם.עי החושאר צב

 

 ציוד לשיעורי אומנות: 

 הציוד יהיה אישי לכל תלמיד, יש להביא אותו לכל שיעור. נההש

 כך לתלמידים יהיה את הציוד גם בבית וגם בסדנת האמנות.

 

 כיתה ה':

 מחברת אמנות חלקה 

 קלמר מצויד: עיפרון, מחק, מחדד, סרגל, מספריים ודבק.

 תיקיית אמנות, רבע גיליון עם שם הילד/ה. 

 בקשה להקפיד על עובי הנייר( גרם )ב 240-180גיליון  1/4בלוק ציור  

 ( artlineטוש פרמננט שחור עבה )עדיף של 

 0.7עט פיילוט שחור 

 B4או  B6עיפרון רישום 

 גוונים  24או  12צבעי עיפרון  

 צבעים  24חבילת טושים 

 

 

 
הורי שתהיה שנה יצירתית ופ  

  
 . הלימודים  תכן רכישה נוספת  במהלך השנה, בהתאם לתכניתת
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  הכיתה 

  ים,תלמידים והורים יקר 

 

 התחלה חדשה, התחלה חדשה                                                                                התחלה חדשה

 ושלום לסיפור הישן                                                     הנה זה בא 

 חדשה חלההתחלה חדשה, הת                                               רבאוויזה מרחף 

   כי הלב כבר מוכן והגיע הזמן                                             מטה קסמים עבר

 להתחלה חדשה                                               ל ובהיר הכל צלו

 ומתנגן כמו שיר למנגינה 

 אופק נפתח                              שהביא לי הבוקר כמו מתנה 

 משא כבד שהוסר                                                                                          

 השמש שוב תזרח                                                          משהו טוב 

 ופני למחר                                          נושא אותי על כפיו 

 וכמה היא טובה ההרגשה                                               ד הסוף י עהלכת

 דשה   ח לצאת אל הדרך, התחלה                                         הייתי כבר על הסף 

 וכמה חיכיתי, הו כמה שחיכיתי  

 לצאת אל הדרך, הו כמה חיכיתי  

 

 בהצלחה

      

באלול   כ"ד עי רבי ם יוד ליום הראשון ללימודים יוצה מתבקשים להגיע עםהילדים 
 : 1.9.21 ,פ"אתש 

 
 לה ספר שפה "על קצה הלשון" ומחברת שורות גדו -
 ומחברת  " יםונפעולות במספרים טבעיים וחקר נתחוברת ה.ש.ב.ח.ה "  -

 משובצת גדולה
 קלמר -
 יומן  -
 ארוחת עשר + בקבוק מים -
 לחים          בוניםחבילת מג -

 
 12:45בשעה ם ם הלימודים יסתיייו

                  
 בית החינוך  וצוות המחנכת כתה  ,  ומהנה פורייה שנת לימודים בברכת

 

 


