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 בפ" רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תש 

 ב לכיתה 
 

 , רב תלמידים שלום ו הורים 

 ב פ" מת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשלפניכם רשי
 

 

 דעת - תחום  שם הספר  ההוצאה

 מט"ח 

 יבנה/בונוס 

 מילה טובה חלק  א' •

 מילה טובה חלק ב' •

 / דגנית שניר2 חוברת כתיבה בסימן קריאה בסימן •

 

 

 שפה 

 בונוס

 

 

וערכי האותיות, ממ' וממ"ד/ המכון   1פעולות החשבון    –  ב'השבחה   •

 לקידום האינטגרציה 

החשבון    –  ב'השבחה   • ממ'    2פעולות  האלף,  בתחום  והמספרים 

 וממ"ד/ המכון לקידום האינטגרציה

וממ"ד/ המכון    3פעולות החשבון    –  ב'השבחה   • נתונים, ממ'  וחקר 

 לקידום האינטגרציה 

החשבון  פע  –  ב'השבחה   • ממ'    4ולות  המספרים,  תחום  והרחבת 

 וממ"ד/ המכון לקידום האינטגרציה

 גיאומטריה, ממ' וממ"ד/ המכון לקידום האינטגרציה – ב'השבחה  •

לקידום    –  ב'השבחה   • וממ"ד/ המכון  ממ'  לתלמיד,  אביזרים  ערכת 

 האינטגרציה

חשבון 

 והנדסה 

 

 

 

 מט"ח

 

 מדעים   פלא טבע •

 מולדת בישראללחיות יחד  • מט"ח

 

 . בהתאם לתוכנית הלימודיםתתכן רכישה נוספת של ספרי לימוד 

 
 לצרף מדבקה עם שם הילד והכיתה. נבקש 

 

 . לימודים פוריה ומהנה -בברכת שנת
 . צוות בית החינוך

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

 

 ציוד כללי:

 מהדורת אריאל. הוצאת קורן. תורה: חומש"בראשית"  •

 מילון כיס קטן / אבן שושן )כריכה רכה סגולה(  •

 . בעטיפה שקופהשורות עטופה  10קטנה,  מחברת  שפה :  •

 גדולה )פוליו(.  ות שורספירלה  מחברת  שפה: •

 מחברת ספירלה שורות גדולה )פוליו(. חגים :  •

 )פוליו( שורות גדולה.מחברת תורה :  •

 . בעטיפה שקופהמשובצת עטופה   קטנהמחברת חשבון :  •

 ( מחברת גדולה משובצת. )פוליו חשבון : •

 . בעטיפה שקופהשורות עטופה  10מחברת קטנה,  מדעים: •

 . בעטיפה שקופה שורות, עטופה  10מחברת קטנה,   מולדת: •

 . בעטיפה שקופהשורות, עטופה  10מחברת קטנה, כישורי חיים  •

 )פוליו( .גדולה  שורות  מחברת   : כתיבה יוצרת •

 דף )למהלך השנה(.  40שורות,  10מחברות קטנות,  5  •

 עד שני ימים בעמוד.יומי ובו תאריך עברי ולועזי  יומן  •

 תקשורון.  –  עם גומייה. A4קרטון/ פלסטיק ,פוליו גודל תיקיית  •

 דפדפת שורות   •

 דפדפת משובצת.  •

   לקלסר. שמרדפים מחוררים  20 •

 קלסרים דקים שקופים )מנילה(.  5 •

 חבילת מגבונים.  •
 *תיתכן רכישה נוספת במהלך השנה בהתאם לתוכנית הלימודים. 

 
 קלמר ובו: •

 לא עפרון מכני (.HBעפרונות מחודדים ) 3 -

 . מחק מלבני לבן -
 לא מתכתי  .ס"מ ללא ציורים ובו מספרים ברורים  15סרגל  -
 .חבילת טושים -
 חבילת צבעי פסטל פרפר.  -
 , ירקרק. כתוםמרקרים בצבעים: צהוב,  3 -
 מחדד עם מיכל.  1 -
 מספריים.  -

 דבק סטיק באיכות טובה. -
     ,למהלך השנה. בכמות גדולה יותרלקלמר מומלץ לרכוש את הציוד  -
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ת ספר ומכנסי ספורט(, נעלי ספורט )לא נעלי : 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 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

 שאר צבעי החולצות כרצונכם.

 

 ציוד לשיעורי אמנות: 

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

 כך לתלמידים יהיה את הציוד גם בבית וגם בסדנת האמנות.

 כיתה ב':

 מחברת אמנות חלקה 

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

 גיליון.  1/8תיקיית אמנות 

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

 חבילת טושים צבעוניים 

 גוונים  12צבעי מים עם מכחול, 

 גוונים  12צבעי פנדה 

 

 

 . הלימודיםתתכן רכישה נוספת  במהלך השנה, בהתאם לתכנית  
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  תלמידים והורים יקרים,

 היום הראשון של שנת הלימודים,  

 הוא יום יחיד ומיוחד,  

 שמדבר אל כל אחד. 

 יום שהוא פתיחה מוצלחת,  

 אפשר לתת אפשר לקחת,  

 יום של תקוות ומשאלות.  

                יום של אלף שאלות...

 לכולנו נאחל 

 שנת רצון ושנת ברכה

 שמחה. והמון המון 

 האות ניתן, יוצאים לדרך... 

 בהצלחה.

 

 
 ציוד ליום הראשון ללימודים  הילדים מתבקשים להגיע עם ה

 :1.9.20, תש"ףבאלול  י"ב שלישייום 
 

 " 1 חוברת כתיבה בסימן קריאה בסימן ספר שפה "  -
 1ספר חשבון "השבחה" פעולות החשבון  -
 מחברת שורה גדולה )פוליו(.  שורות עטופה בעטיפה שקופה +  10מחברת קטנה, שפה )ת ומחבר -
   מחברת גדולה  +  מחברת קטנה משובצת עטופה בעטיפה שקופה) חשבוןת ומחבר -

 משובצת. )פוליו/ ספירלה(                           
 ובו כל הציוד הנדרש.  קלמר -
 יומן  -
 ארוחת עשר + בקבוק מים -
  מגבוניםחבילת  -
 ספר קריאה אהוב על ילדיכם. -

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

                                                          

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

 

 


