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 בפ" תש רשימת ספרי לימוד לשנה"ל  

 ד לכיתה 
 

 להורים ולתלמידים שלום, 

 ב פ" תשלפניכם רשימת ספרי לימוד לשנת הלימודים 
 

 דעת -תחום שם הספר  ההוצאה

 1מילה טובה  • מודן 

 2מילה טובה  •

 שפה 

 בונוס

 

 שברים פשוטים – דהשבחה  •

 מספרים בתחום המיליון  –השבחה ד  •

 כפל וחילוק  –השבחה ד  •

 גיאומטריה  –השבחה ד  •

 אביזרים –השבחה ד  •

חשבון 

 והנדסה 

 

 מדעים  אונ' תל אביב  /במבט חדש.   -דוטכנולוגיה לכיתה  מדע • רמות

 מולדת סיפור מולדת  • יסוד

תרבות  ישראלית -שלי ושלכם שערים לתרבות יהודית • תל"י 

יהודית 

 ישראלית 

 CLICK 3  -  FOUNDATION LEVEL, STAGE 1, STUDENT'S כהן אריק

BOOK \  JACQUI SLASKY & JUDI ALEXANDER 

 

CLICK 3  -  FOUNDATION LEVEL, STAGE 1, WORKBOOK \  

JACKIE SELESKY & JUDI ALEXANDER 

 

CLICK STORIES - FOUNDATION LEVEL,   STAGE 1 - 

V. TSUR, J. ALEXANDER 

 

 אנגלית

 
 . בהתאם לתוכנית הלימודיםתתכן רכישה נוספת של ספרי לימוד  -

 מומלץ לעטוף את החוברות /ספרים ולשים מדבקה עם שם של הילד/ה.     

 . לימודים פוריה ומהנה -בברכת שנת
 צוות בית החינוך 
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 ציוד כללי:

 ** **מומלץ תנ"ך קורן מהדורת מעלות -תנ"ך מלא  •

 יומן יומי לתלמיד )כל יום בנפרד דפים בהירים(  •

 תיקייה גדולה עם גומייה •

 קלסרי מנילה שקופים  7 •

 ילת ניילונים מחוררים חב •

 דפי פוליו שורה  •

 מחברות שורה גדולות  10 •

 מחברות משובצות גדולות  3 •

 עשר שורות לא מקווקוות מסדרת "מחברת חכמה".  מחברות אנגלית 2 •

גודל   • בינוני,  )עובי  קשיח  טבעות  קלסר  פוליו  A4מוסיקה:  דפי  חבילת  ובתוכו    )

 שמרדפים.  10שורה + 

 

 קלמר ובו:   •

 מחודדים  חבילת עפרונות
 מחדד עם מיכל 

 מחק
 מרקרים )שלושה צבעים(

 עם מספרים ברורים  סרגל מתכת
 ם ימספרי

 טושיםחבילת 
 דבק סטיק  3

 

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

 אישי וכובע. 

 ס. חולצת טריקו ארוכה/חצי שרוול חלקה עם סמל בה" תלבושת בה"ס:

 יש לרכוש את חולצות בית ספר בצבעים הבאים:  

 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 

 שכבת ה: כחול

 שכבת ו: שחור
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 שאר צבעי החולצות כרצונכם.

 

 לשיעורי אמנות:  ציוד

 .יש להביא אותו לכל שיעורהשנה הציוד יהיה אישי לכל תלמיד, 

 כך לתלמידים יהיה את הציוד גם בבית וגם בסדנת האמנות.

 כיתה ד':

 מחברת אמנות חלקה 

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

 תיקיית אמנות, רבע גיליון. 

 גרם )בבקשה להקפיד על עובי הנייר(  240-180גיליון  1/8בלוק ציור  

 B4או  B6עיפרון רישום  

 artlineטוש שחור פרמננט דק עדיף של 

 צבעים  24 -צבעי עיפרון

 חבילת טושים צבעוניים 

 
 

  שתהיה שנה יצירתית ופורייה
 

 

 

 תתכן רכישה נוספת  במהלך השנה, בהתאם לתכנית הלימודים 

 


