ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח – כיתה א'

תלמידים והורים יקרים שלום !
להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
מפתח הקסם  ,1מהדורה מעודכנת ,מט"ח
קריאה
מפתח הקסם  ,2מהדורה מעודכנת ,מט"ח
מפתח הקסם  ,3מהדורה מעודכנת ,מט"ח
קוראים עם קסם ,מהדורה מעודכת מט" ח
אותיות הכתב של קסם ,מהדורה מעודכת מט"ח

₪ 30.80
₪ 35.20
₪ 35.20
₪ 38.20
₪ 22.20

חשבון

חוברות השבחה א'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה
מספרים ופעולות א'
מספרים ופעולות ב'
מספרים ופעולות ג'
מספרים ופעולות ד'
גיאומטריה
ערכת אביזרים

₪ 14.30
₪ 25.00
₪ 24.58
₪ 21.72
₪ 31.40
₪ 29.00

מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה א'  /אוניברסיטת ת"א ,רמות

₪ 41.70

תורה

לומדים מבראשית – דליה קרח שגב ,יונה זילברמן ,הוצאת מודן – מהדורה חדשה
הספר ישמש את התלמידים גם בכיתה ב'
נעלי ספורט עם שרוכים או סקוטש (ללא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) .דלגית
(חבל קפיצה ללא ידיות)
לקראת שבוע הספר יתבקשו התלמידים לרכוש ספר קריאה
קלמר  3תאים 5 ,עפרונות מחודדים ,מחק ,דבק  ,UHU STICKצבעי עיפרון ,צבעי פסטל מספרים,
סרגל ,מחדד ,חבילת טושים.
  10מחברות חכמות לכיתה א' 10 -שורות  3מחברות חכמות לכיתה א' – חשבון  2חבילות דפי פוליו שורה  2חבילה פלסטלינה עטיפות ניילון למחברות בצבעים הבאים לבן ,אדום ,כחול ,צהוב ,ירוק ושלוש עטיפות שקופות. מחברת פוליו שורה אחת ( A4לא מחברת סליל) משטח עבודה מפלסטיק בגודל A4 מחברת  10שורות שתשמש כיומן וכמחברת קשר  4קלסרים שקופים  A4בצבעים :אדום ,כחול ,צהוב וירוק לוח מחיק ושלושה טושים מתאימים  4שלושה טושים מדגשים בצבעים שונים (מרקרים)תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים :אדום ,בורדו ,כחול ,טורקיז ,לבן ,ורוד ואפור.
מומלץ לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.

חינוך גופני
ספרות
ציוד

לידי

₪ 50.10

* תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז ,01.09.17 ,בשעה .08.00
הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40
בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח – כיתה ב'
תלמידים והורים יקרים שלום !
להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
חינוך לשוני מילון כיס  /אבן שושן
צועדים בדרך המילים ב'  /ב .גלר-טליתמן ,ח.שליטא  /הוצאת כנרת

₪ 49.00
₪ 48.90

חשבון

חוברות השבחה ב'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה
פעולות החשבון  1וערכי האותיות א – ל
פעולות החשבון  2מספרים בתחום ה1000 -
פעולות החשבון  3וחקר נתונים
פעולות החשבון  4והרחבת תחום המספרים
גיאומטריה
ערכת אביזרים

₪ 21.40
₪ 18.20
₪ 20.10
₪ 15.26
₪ 37.80
₪ 34.30

מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ב'  /אוניברסיטת ת"א -רמות

₪ 41.70

תורה

לומדים מבראשית – דליה קרח שגב ,יונה זילברמן ,הוצאת מודן (נרכש בכיתה א')

₪ 50.10

ספרות

לקראת שבוע הספר יתבקשו התלמידים לרכוש ספר קריאה.

חינוך גופני

נעלי ספורט עם שרוכים או סקוטש (ללא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) .דלגית
(חבל קפיצה ללא ידיות)

ציוד

קלמר ,סרגל ,עפרונות ,מחדד ,עטים ,מחק ,מספרים ,דבק 4 ,טושים זוהרים בצבעים שונים
יומן לתלמיד – מומלץ יומן רגיל (יומן מחברת  14שורות שתשמש כיומן)
 10מחברות של  10שורות  3 +מחברות חשבון
 1מחברת ספירלה בגודל  A4שורה אחת עם כריכה קשיחה
 5קלסרים שקופים בגודל פוליו
 2חבילה דפי פוליו שורה
 1חבילה דפי פוליו חשבון
תיקיית קרטון ( 1/4מקרטון בלבד ותשמש את התלמידים עד כיתה ו')
 2בלוק ציור  1/4גיליון
 1בלוק ציור  1/8גיליון
צבעי פנדה

מחברות

אמנות

תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים :אדום ,בורדו ,כחול ,טורקיז ,לבן ,ורוד ואפור.
מומלץ לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.
בביה"ס התקיים יריד ספרי לימוד ובו תלמידים רבים הצטיידו לקראת תשע"ח.
לאלו שעדיין לא רכשו את ספרי הלימוד אנו ממליצים לפנות לתלמידים ולרכוש מהם.

•

תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז ,01.09.17 ,בשעה .08.00
הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40

בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח – כיתה ג'

תלמידים והורים יקרים שלום !
להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
חוברות השבחה ג'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה
חשבון
כפל וחילוק
מספרים בתחום הרבבה
חילוק (המשך) שברים נושאים נופסים
גיאומטריה
ערכת אביזרים – רצועות להרכבה לכיתות ג'

₪ 34.00
₪ 36.00
₪ 29.00
₪ 39.60
₪ 29.00

עברית

צועדים בדרך המילים ג'  /ב .גלר – טליתמן ,ח .שליטא /הוצאת כנרת

₪ 53.30

תנ"ך

שמות ,ויקרא ,במדבר ,דברים  /בינה גלר-טליתמן ,חנה שליטא ,הוצאת כנרת.
חוברת מקוונת לתלמיד – נרכש ע"י בית הספר לכל תלמיד.

₪ 44.06

( Click 1 Student's book / ECBמארז הכולל חוברת אותיות)
Jackie Selesky and Judi Alexander

₪ 67.10

לחיות יחד בישראל ,לכיתה ג' (ספר בלבד)  /מט"ח

₪ 28.20

מדע וטכנולגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ג'  /אוניברסיטת ת"א

₪ 46.80

מוסיקה

חלילית מדגם אאולוס בצבע שחור-לבן (תשמש את התלמידים עד כיתה ו')
חוברת חלילית לכיתות בית-הספר  -חלק א'  /שלמה גולדשטיין (בצבע תכלת)
חוברת "זמר חלילית"  -חוברת א' /יגאל טבאל (בצבע צהוב)– תשמש את התלמיד עד כיתה ו'

אמנות

ספרות

תיקית קרטון ( 1/4קרטון בלבד)
 2בלוק ציור  1/4גיליון
 1בלוק ציור  1/8גיליון
צבעי פנדה
עפרון רגיל (לא חודים)
לקראת שבוע הספר יתבקשו הילדים לרכוש ספר קריאה.

חינוך גופני

נעלי ספורט עם שרוכים או סקוטש (ללא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) .דלגית (חבל קפיצה ללא ידיות).

אנגלית

מולדת
ואזרחות

חברה

קלמר ,סרגל ,עפרונות ,מחדד ,עטים ,מחק ,מספרים ,דבק 3 ,טושים זוהרים בצבעים שונים ועפרונות צבעוניים
ציוד
יומן לתלמיד – מחברת.
 5קלסרים חצי שקוף לא קשיח
דפי פוליו שורה ומשבצות
על-פי הנחיות המחנכת בתחילת השנה ,מחברת אנגלית 2 ,מחברות חשבון קטנות  40דף 10 ,מחברות קטנות
מחברות
 14שורות  40דף
תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים ,כחול ,טורקיז ,לבן ,אדום ,בורדו ,ורוד ואפור.
מומלץ לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.
בביה"ס התקיים יריד ספרי לימוד ובו תלמידים רבים הצטיידו לקראת תשע"ח.
לאלו שעדיין לא רכשו את ספרי הלימוד אנו ממליצים לפנות לתלמידים ולרכוש מהם.
תתכן

* תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז ,01.09.17 ,בשעה .08.00
הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40

בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח – כיתה ד'
תלמידים והורים יקרים שלום !

להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
חשבון

חוברות השבחה ד'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה
מספרים בתחום המיליון
כפל וחילוק
שברים פשוטים
גיאומטריה
ערכת אביזרים

₪ 31.40
₪ 33.40
₪ 26.60
₪ 33.20
₪ 15.50

חינוך לשוני

צועדים בדרך המילים ד'  /ב .גלר-טליתמן ,ח.שליטא  /הוצאת כנרת

₪ 58.40

תנ"ך

ספר תנ"ך – הוצאת קורן
מקרא מפורש  -ספר יהושע וספר שופטים  -ר.א .טריווש ,ד .נוטיק ונ .לוין  -יסוד

אנגלית

מארז ספר  +חוברת  +מחברת ₪ 99.00

 – Click 3הוצאת אריק כהן

מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ד'  /אוניברסיטת ת"א

₪ 47.40

מולדת
חברה ואזרחות

לחיות יחד בישראל – ספר לימוד במולדת ,חברה ואזרחות (רק ספר)  /מט"ח

₪ 27.00

מוסיקה

חוברת זמר חלילית ,חוברת א' ,יגאל טבאל (נרכשה בשנה שעברה)
חוברת חלילית לכיתות בית-ספר ,חלק א' – שלמה גודלשטיין (נרכשה בשנה שעברה)
חוברת חלילית לכיתות בית-ספר ,חלק ב' – שלמה גודלשטיין (צבע סגול)
חלילית דגם אאולוס בצבע שחור לבן (נרכש בשנה שעברה)
תקיית קרטון  1/4גליון (קרטון בלבד)
שני בלוקי ציור  1/4גליון
 1בלוקי ציור  1/8גליון
צבעים לפי בחירה
עפרון רגיל
לקראת שבוע הספר יתבקשו התלמידים לרכוש ספר קריאה

חינוך גופני

נעלי ספורט עם שרוכים או סקוטש (לא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) .דלגית (חבל קפיצה ללא
ידיות)
 2מחברות משובצעות (מעבדה) 2 ,מחברות (מעבדה) שורה 8 ,מחברות שורה  40דף
 2קלסרים חצי שקוף  2 +דפדפות משבצת ושורה.
קלמר וציוד נלווה סרגל ,עפרונות ,עטים ,מחקים ,מספרים ,דבק 4 ,טושים זוהרים בצבעים שונים.
יומן לתלמיד  -על פי בחירה אישית ,מומלץ יומן  -מחברת
תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים :אדום ,בורדו ,כחול ,טורקיז ,לבן ,ורוד ואפור.
מומלץ לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.

אמנות

ספרות

מחברות
ציוד

בביה"ס התקיים יריד ספרי לימוד ובו תלמידים רבים הצטיידו לקראת תשע"ח.
לאלו שעדיין לא רכשו את ספרי הלימוד אנו ממליצים לפנות לתלמידים ולרכוש מהם.

•

תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז ,01.09.17 ,בשעה .08.00
הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40
בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח – כיתה ה'
תלמידים והורים יקרים שלום !

להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
₪ 58.40
חינוך לשוני צועדים בדרך המילים ה'  /ב .גלר-טליתמן ,ח.שליטא  /הוצאת כנרת
חוברות השבחה ה'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה
חשבון
₪ 26.30
פעולות במספרים טבעיים וחקר נתונים
₪ 32.80
שברים פשוטים
₪ 24.80
שברים עשרוניים
₪ 36.90
גיאומטריה
₪ 26.00
ערכת אביזרים לתלמיד
משולש ישר זווית
ספר תנ"ך – הוצאת קורן
תנ"ך
ספר שמואל א' ב' – מקרא מפורש ,ר.א .טריווש ,ד .נוטיק ונ .לוין – יסוד
חוברת דיגיטלית מקוונת – שמואל נקרא ונפעל /בינה גלר טליתמן ,חנה שליטא  -אין לרכוש!
אנגלית

ספר 42.90₪ :חוברת₪ 58.70 :
Our world / Student Book + work book
• בתחילת השנה יתבקשו התלמידים לרכוש חוברת Unseen

מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה'  /אוניברסיטת ת"א
מהדורה מעודכנת

מוסיקה

חלילית מדגם אאולוס בצבע שחור לבן (נרכשה בעבר)
זמר חלילית ,יגאל טב-אל חלק א' (נרכשה בעבר)
חוברת חלילית לכיתות בית-ספר ,חלק ב' – שלמה גודלשטיין (צבע ורוד) -

גאוגרפיה

אטלס אוניברסיטאי חדש – פיסי ,מדיני ,כלכלי ,היסטורי
(מהדורה חדשה מורחבת ומעודכנת) – מ' ברוור – יבנה
מסביב לים התיכון ,הוצאת מט"ח

אמנות

תיקיית קרטון  1/4גליון (מקרטון בלבד ,נרכשה בכיתה ב')
שני בלוקי ציור  1/4גליון
 1בלוקי ציור  1/8גליון
צבעים לפי בחירה אישית
לקראת שבוע הספר יתבקשו התלמידים לרכוש ספר קריאה.

ספרות
חינוך
גופני
מחשבים
ציוד
מחברות

₪ 53.00

₪ 79.70
₪ 39.70

נעלי ספורט שרוכים או סקוטש (ללא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) .דלגית (חבל קפיצה ללא ידיות)
מומלץ החסן (דיסקונקי)
קלמר ובו סרגל ,עפרונות ,עטים ,מחקים ,מספרים ,דבק 3 ,טושים זוהרים בצבעים שונים ומשולש ישר
זוית.
יומן לתלמיד – על-פי בחירה ,מומלץ יומן מחברת.
על-פי הנחיות המחנכת בתחילת שנה.
תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים :אדום ,בורדו ,כחול ,טורקיז ,לבן ,ורוד ואפור.
מומלץ לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.
בביה"ס התקיים יריד ספרי לימוד ובו תלמידים רבים הצטיידו לקראת תשע"ח.
לאלו שעדיין לא רכשו את ספרי הלימוד אנו ממליצים לפנות לתלמידים ולרכוש מהם.

•

תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז ,01.09.17 ,בשעה .08.00
הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40
בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

ספרי לימוד לשנת הלימודים תשע"ח– כיתה ו'
תלמידים והורים יקרים שלום !

להלן רשימת ספרי לימוד וציוד לרכישה אישית:
חינוך לשוני
צועדים בדרך המילים ו'  /ב .גלר-טליתמן ,ח.שליטא  /הוצאת כנרת
חשבון

ספרי השבחה ו'  /המכון לקידום האינטגרציה  /הוצאת יבנה

תנ"ך

ספר מלכים א' ב' – עם מקרא מפורש (פרושים)  /תנ"ך

₪ 64.20

שברים פשוטים
מספרים עשרוניים אחוזים וחקר נתונים
מידות עשרוניות ,קנה מידה ,פעולות החשבון – הרחבה
גיאומטריה
ערכת אביזרים
מחוגה ומחשבון

אנגלית

₪ 34.40
₪ 31.80
₪ 22.40
₪ 38.50
₪ 35.70

ספר₪ 63.60 :
חוברת39.70₪ :

( Coolספר  +חוברת)  /הוצאת אריק כהן
•

בתחילת השנה יתבקשו התלמידים לרכוש חוברת Unseen

מדע טכנולוגיה

במבט חדש – מדע וטכנולוגיה לכיתה ו'  -אוניברסיטת ת"א .מהדורה חדשה בלבד.

מוסיקה

ספר "זמר חלילית" בצבע צהוב מאת יגאל טב-אל לחלילית סופראן חלק א' (נרכש בעבר)
ספר "ספר חלילית" לכיתות בית-הספר בצבע ורוד מאת שלמה גולדשטין לחלילית סופראן חלק ב'
(נרכש בעבר)
חלילית מדגם אאולוס בצבע שחור-לבן (נרכש בעבר)

גאוגרפיה

חוקרים ארץ – ישראל לאזוריה  /ירושלים בירת ישראל  /מט"ח

₪ 47.10

אטלס אוניברסיטאי חדש – פיסי ,מדיני ,כלכלי ,היסטורי (מהדורה חדשה מורחבת ומעודכנת) – מ'
ברוור – יבנה (נרכש בכיתה ה')

₪ 79.70

היסטוריה

יוון רומא וירושלים – מסע אל העבר הוצאת מט"ח – (ספר לתלמיד)

₪ 57.10

ספרות

לקראת שבוע הספר יתבקשו התלמידים לרכוש ספר קריאה

חינוך גופני

נעלי ספורט עם שרוכים או סקוטש (לא רוכסן) וסוליה שטוחה (לא גבוהה) דלגית (חבל קפיצה ללא
ידיות).
קלמר ,סרגל ,מחוגה ,עפרונות ,עטים ,מחקים ,מספרים ,דבק 3 ,טושים זוהרים בצבעים שונים

אמנות

תיקית קרטון בלבד  1/4גליון
 1בלוק של  1/8גליון
 2בלוק של  1/4גליון
צבעים על פי בחירה אישית
עפרון רגיל

ציוד

תלבושת אחידה :חולצה עם סמל "אפק" בצבעים :אדום ,בורדו ,כחול ,טורקיז ,לבן ,ורוד ואפור.
חובה לשיים את כל פרטי הציוד שברשות התלמידים.
בביה"ס התקיים יריד ספרי לימוד ובו תלמידים רבים הצטיידו לקראת תשע"ח.
לאלו שעדיין לא רכשו את ספרי הלימוד אנו ממליצים לפנות לתלמידים ולרכוש
מהם.

תתכן * תתכן רכישה נוספת של ספרים וחוברות בהתאם לצרכי התלמיד.

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח ,תחל בשעה טובה ביום שישי ,י' אלול תשע"ז,01.09.17 ,
בשעה  .08.00הלימודים יסתיימו ביום זה בשעה .11:40
בברכת חופשה נעימה ובטוחה
צוות בית-הספר

₪ 52.70

