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 בפ" רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש 

 לכיתה א' 
 

 להורים ולתלמידים שלום, 

 ב פ" לפניכם רשימת ספרי לימוד לשנת הלימודים תש
 

 

 דעת -תחום שם הספר  ההוצאה

 אח

 

 

 

 

 מט"ח 

 'א חוברת, נקשיב ונקרא בקלות •

 'ב חוברת נקשיב ונקרא בקלות •

 'ג חוברת, נקשיב ונקרא בקלות •

 'ד חוברת, נקשיב ונקרא בקלות •

 קסם  של הכתב אותיות - הקסם מפתח •

 הכרת האותיות –מפתח הקסם  •

 

 שפה 

 בונוס

 

 

 מספרים ופעולות א –השבחה א'  •

 מספרים ופעולות ב -השבחה א'  •

 מספרים ופעולות ג –השבחה א'  •

 מספרים ופעולות ד –השבחה א'  •

 גיאומטריה –השבחה א'  •

 ערכת אביזרים –השבחה א'  •

חשבון 

 והנדסה 

 

 

 

 מט"ח

 

 מדעים  טבע פלא  •

 זה"ב  סימני דרך • למור

 

 . בהתאם לתוכנית הלימודים של ספרי לימוד תתכן רכישה נוספת  -

 
אנו ממליצות לעטוף את הספרים והחוברות בעטיפה שקופה ועל כל חוברת/ מחברת לשים  

מדבקה עם שם הילד/ה והכיתה. בנוסף, אנו ממליצות לשים מדבקה עם שם הילד גם על  

 קלמר )צבעים, עפרונות וכדומה( הפריטים הקטנים שב

 . לימודים פוריה ומהנה -בברכת שנת
 צוות בית החינוך 

 
 רשימת ציוד בדף הבא
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 ב פ"וד לשנת הלימודים תשרשימת צי
 א כיתה 

 "שלום, שלום, שלום כתה א' 

 שלום לגננת לגן 

 שלום, שלום, שלום כתה א' 

 הגענו, אנחנו כאן!" )אהוד מנור(

  

  תלמידים והורים יקרים,

 ".רחל המשוררת"   החינוךבית ים אתכם על הצטרפותכם למשפחת ו מברכאנ

נים בהתרגשות ימים אלה מתאפיילעיתים,  . 'אבעוד מספר שבועות  תלוו את ילדיכם לכיתה 
ילדכם בבחירת התיק, הקלמר שתפו את  ., טבעית היאזולקראת השלב החדש. התרגשות 

   הנדרש. והציוד

 בפ" ימודים תשלשנת הל ציוד הלפניכם רשימת 
 ציוד כללי:

 גדולה שורהפוליו מחברת   שפה: •

 מחברת שורות חכמה קטנה עטופה באדום  שפה: •

 דף(  40שורות עטופה בירוק. ) 10: מחברת מדעים •

 מחברת קטנה, חלקה עטופה בעטיפה שקופה. כישורי חיים: •

   שורות עטופה בעטיפה שקופה. 10מחברת קטנה ,  זה"ב: •

 דף( 40עטופה בצהוב. )שורות  10,  קטנה : מחברתמחברת קשר •

 . שורות )עטיפות שקופות(  10מחברות קטנות  5 •

 .(כמו של פעם)מחברות עם כריכה חומה רצוי מאוד לרכוש 

 .: מחברת משובצת חכמה קטנה עטופה בכחולחשבון •

 .ות קטנותת משובצומחבר 3: חשבון •

 מחברת פוליו חלקה גדולה.  :עידוד קריאה •

 חלקה גדולה. מחברת פוליו :מוסיקה •

 )תקשורון( ה.י עם גומי  A4תיקיית קרטון / פלסטיק קשיח בגודל  1 •

 + טושים מחיקים ומחק.  A4לוח מחיק גודל  •

 )המגבונים יאספו בתחילת שנה ע"י המורה(   .גדולות  ת מגבוניםוחביל 2 •

)מומלץ לשים בקופסת פלסטיק כדי שלא  צבעונית. חבילת פלסטלינה 1 •

 יתייבש(

קטנות )יאספו בתחילת שנה על ידי  חלקות עגולות צבעוניות  מדבקותחבילת  •

 המורה(

 קופסת אוכל רב פעמית.  1 •
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 קלמר ובו:  •

 (HBעפרונות מחודדים ) 3
 מספריים 

 דבק סטיק 
 צבעי פסטל פרפר 

 צהוב, כתום, ירוק בהיר. בהירים: בצבעים מרקרים  3
 ס"מ( 15סרגל קטן מפלסטיק עם מספרים ברורים )

 ןלבמחק מלבני 
 כלימחדד עם מי 

 חבילת טושים לבחירה
 

 

)לא נעלי  ת ספר ומכנסי ספורט(, נעלי ספורט: בגדי ספורט נוחים )חולצת ביחינוך גופני

 בקבוק מים אישי וכובע. ,אופנה(

 

 

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

 יש לרכוש את חולצות בית ספר בצבעים הבאים:  

 המיועדת לאירועים חגיגיים. לבן בית ספר בצבע  חולצת

 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

 שאר צבעי החולצות כרצונכם.

 

 

 

 המשך בדף הבא 
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 ציוד לשיעורי אומנות: 

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

 כך לתלמידים יהיה את הציוד גם בבית וגם אישי בשיעורים )לא ניתן להעביר ציוד בין התלמידים( 

 

 כיתה א': 

 מחברת אמנות חלקה )בבקשה לסמן בפרח על הכריכה( 

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

 יון. תיקיית אמנות, רבע גיל

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

 חבילת טושים צבעוניים 

 גוונים  12צבעי מים עם מכחול , 

 גוונים  12צבעי פנדה 

 

                         תתכן רכישה נוספת  במהלך השנה, בהתאם לתכנית הלימודים.

 
 ע עם הציוד הבא: ליום הראשון ללימודים הילדים מתבקשים להגי

 ספר קריאה שאהוב על ילדיכם.  -
 גדולה שורהשפה: מחברת פוליו  -
 שפה: מחברת שורות חכמה קטנה עטופה באדום.  -
   הכרת האותיות   –קסם וחברים חוברת שפה:  -
 חשבון: מחברת משובצת חכמה קטנה עטופה בכחול.  -
 חוברת חשבון: השבחה. חוברת ראשונה.  -
 עטופה בצהוב.  שורות קטנה  10: מחברת מחברת קשר -
 )תקשורון(   תיקיית פלסטיק גדולה עם גומיה. -
 לוח מחיק +טושים ללוח המחיק + מחק  -
 פלסטלינה  חבילת  -
 חבילת מדבקות.  -
 מגבונים חבילות   1 -
 ארוחת בוקר +בקבוק מים  -
 עם כל הציוד הדרוש.  קלמר  -

 
 . 12:45יסתיים בשעה  רביעייום ,  פ"אתשבאלול  כ"ד  1.9.21 –יום הלימודים ה 

                              

 ית החינוך. ב מחנכות כתות א' וצוות,  ומהנה פורייה שנת לימודים בברכת

 

 


