רשימת ספרי לימוד לכיתה א'
פירוט

מקצוע

שם הספר

סידור

מפי עוללים לתלמידים – אשכנז
הוצאת תפארת

חומש

בראשית בלום  -כרוך

הבנת הנקרא

ירכש במרוכז

כתיבה

ירכש במרוכז

חשבון

ירכש במרוכז

אנגלית

ירכש במרוכז

ציוד נלווה
כמות

מוצר

תיאור

5

מחברת

 16דף  10שורות *

5

מחברת

 40דף  10שורות *

3

מחברת

חשבון  40דף

2

מחברת

ציור

1

אוגדן למחברת

15

נילוניות שקופות

לעטיפת מחברות

1

קלסר  +נילוניות וחוצצים

גודל A4

1

קלמר עם ציוד

 4עפרונות מחודדים | מחק | מחדד | צבעי פסטל
סרגל | מספריים | דבק סטיק | טושים

1

ציוד אוכל

מפית | אוכל | מגבת

נא לעטוף את המחברות בעטיפה שקופה בלבד (המורה נותנת עטיפה צבעונית) מומלץ לרשום שם על הציוד.
נא לעטוף את הספרים בעטיפה צבעונית או שקופה (אפשר גם עטיפה צבעונית בציפוי עטיפה שקופה).
* יש לבדוק ולוודא שהשורות במחברת כהות וחזקות למנוע קושי בזיהוי השורות אצל הבנים.

רשימת ספרי לימוד לכיתה ב'
פירוט

מקצוע

שם הספר

סידור

מפי עוללים לתלמידים – אשכנז
הוצאת תפארת

חומש

בראשית בלום  -כרוך

עברית

ירכש במרוכז

חשבון

ירכש במרוכז

אנגלית

ירכש במרוכז

חברה

ירכש במרוכז

מדעים

ירכש במרוכז

ציוד נלווה
כמות

מוצר

תיאור

5

מחברת

 16דף  10שורות *

5

מחברת

 40דף  10שורות *

3

מחברת

חשבון  40דף

2

מחברת

ציור

1

אוגדן למחברת

15

נילוניות שקופות

לעטיפת מחברות

1

קלסר  +נילוניות וחוצצים

גודל A4

1

קלמר עם ציוד

 4עפרונות מחודדים | מחק | מחדד | צבעי פסטל
סרגל | מספריים | דבק סטיק | טושים

1

ציוד אוכל

מפית | אוכל | מגבת

נא לעטוף את המחברות בעטיפה שקופה בלבד (המורה נותנת עטיפה צבעונית) מומלץ לרשום שם על הציוד.
נא לעטוף את הספרים בעטיפה צבעונית או שקופה (אפשר גם עטיפה צבעונית בציפוי עטיפה שקופה).
* יש לבדוק ולוודא שהשורות במחברת כהות וחזקות למנוע קושי בזיהוי השורות אצל הבנים.

רשימת ספרי לימוד לכיתות ג' ד'
פירוט

מקצוע

שם הספר

סידור

תפילת כל פה לתלמידים  -אשכנז
(כרוך) אשכול

חומש

חמישה חומשי תורה בלום (כרוך)

משנה

סדר מועד עם פירוש משנת אלעזר
בלום (כרוך)

נביא

שמואל -שי למורא (כרוך)

הלכה

הלכה בהירה לתלמידים
המרכז לחינוך ולהוראה (כרוך)

חשבון והנדסה

ירכש במרוכז

עברית

ירכש במרוכז
ירכש במרוכז

מדעים ,מולדת ,אנגלית

ציוד נלווה
כמות

מוצר

תיאור

15

מחברת

 40דף  14שורות *

3

מחברת

חשבון  40דף

1

אוגדן למחברת

20

נילוניות שקופות

לעטיפת מחברות

1

קלסר  +נילוניות וחוצצים

גודל A4

1

קלמר עם ציוד

 4עפרונות מחודדים | מחק | מחדד | צבעי פסטל
סרגל | מספריים | דבק סטיק

1

ציוד אוכל

מפית | אוכל | מגבת

נא לעטוף את המחברות בעטיפת מחברות
נא לעטוף את הספרים בעטיפה צבעונית או שקופה (אפשר גם עטיפה צבעונית בציפוי עטיפה שקופה)
* יש לבדוק ולוודא שהשורות במחברת כהות וחזקות למנוע קושי בזיהוי השורות אצל הבנות.

רשימת ספרי לימוד לכיתות ה' ו'
פירוט

מקצוע

שם הספר

סידור

תפילת כל פה לתלמידים  -אשכנז
(כרוך) אשכול

גמרא

פרק אלו מציאות מנוקד עוז והדר
חוברת +לימנציה

חומש

חמישה חומשי תורה בלום (כרוך)

משנה

סדר מועד עם פירוש משנת אלעזר
בלום (כרוך)

נביא

שמואל  -שי למורא (כרוך)

הלכה

קיצור שולחן ערוך  -שי למורא (כרוך)

עברית

ירכש במרוכז

חשבון והנדסה

ירכש במרוכז
ירכש במרוכז

מדעים ,היסטוריה ,גאוגרפיה ,אנגלית

ציוד נלווה
כמות

מוצר

תיאור

20

מחברת

 40דף  14שורות *

3

מחברת

חשבון  40דף

1

אוגדן למחברת

25

נילוניות שקופות

לעטיפת מחברות

1

קלסר  +נילוניות וחוצצים

גודל A4

1

קלמר עם ציוד

 4עפרונות מחודדים | מחק | מחדד | צבעי פסטל
סרגל | מספריים | דבק סטיק

1

ציוד אוכל

מפית | אוכל | מגבת

נא לעטוף את המחברות בעטיפת מחברות
נא לעטוף את הספרים בעטיפה צבעונית או שקופה (אפשר גם עטיפה צבעונית בציפוי עטיפה שקופה)
* יש לבדוק ולוודא שהשורות במחברת כהות וחזקות למנוע קושי בזיהוי השורות אצל הבנות.

