בית ספר לחינוך סביבתי
ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות!

חומרי למידה לכיתה א' – שנת הלימודים תש"פ
הורים נכבדים ,הנכם מתבקשים לצייד את בנכם/בתכם לקראת שנת הלימודים תש"פ
בחומרי הלמידה הבאים:
(ליד כל ספר /חוברת מצוין המחיר המרבי כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל תשע"ט)
הורים שנכנסו לתכנית השאלת ספרים ירכשו את רשימת ההצטיידות בלבד.
מקצוע
גיאומטריה

אביזרים

קריאה וכתיבה

שם החוברת

המחיר המרבי

שבילים פלוס חלק 1

₪ 28.3

שבילים פלוס חלק 2

₪34.0

שבילים פלוס חלק 3

₪ 28.9

שבילים גיאומטריה

₪28.6

מארז אביזרים "שבילים פלוס" בחשבון

₪ 19.9

מארז אביזרים "שבילים פלוס" בגאומטריה

₪ 19.6

צלילים מספרים  /מ .הוכברג ,מ .דודביץ ,ה .לסר הוצ' רייכגולד
חלק א'

₪35.9

חלק ב'

₪28.8

חלק ג'

₪28.8

חבריי הצלילים

₪ 33.3

זה"ב

סימני דרך /א.עצמוני הוצאת למור

28.3₪

מדעים

מדע וטכנולוגיה -במבט חדש לכתה א'  -הוצאת אונ' ת"א

₪41.7

ספורט

חולצה כחולה עם סמל ביה"ס ,מכנסי ספורט ונעלי ספורט
יש לעטוף את כל החוברות והספרים בעטיפה שקופה ולציין על המעטפה את שם התלמיד /ה.
מנהלת בית הספר וצוות מורים
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בית ספר לחינוך סביבתי
ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות!

רשימת ציוד אישי לתלמיד כתה א'
כדי להקל עליכם את תהליך הקליטה,
להלן רשימת ציוד אישי נדרש ,לרכישה ראשונית:
מחברות

יש לעטוף את המחברות בעטיפות שקופות :

 10מחברות של עשר שורות 40,דף )יש לבחור

•

מחברת עברית חכמה

מחברות עם שורות מודגשות ובולטות)
•

•

מחברת חגים

 3מחברות עשר שורות  16דף

•

•

 1מחברת עברית חכמה

מחברת חשבון חכמה

•

 1מחברת חשבון חכמה

•

מחברת מדעים

•

 3מחברות חשבון רגילות  40 ,דף

•

מחברת קשר

•

 2מחברות חלקות  40 ,דף

•

מחברת זהירות בדרכים

•

 2תיקיות אינדקס ,חבילת שמרדפים קשיחים

•

מחברת חלקה

•

לוח מחיק מעץ בגודל של  30X20ס"מ  -צד אחד

•

מפית אוכל מבד

חלק ובצד השני שורות  4 +טושים מחיקים +מחק
ללוח.

•

בקבוק מים לשתייה

•

טישו ,חבילת מגבונים

•

•

תיקיית גומי

•

חבילת דפי פוליו שורה אחת.

קלמר ובו :

יש לרשום את שם התלמיד על כל הציוד  ,כולל
הציוד בתוך הקלמר

ביום הראשון ללימודים יש להגיע עם
חולצה לבנה תלבושת של ביה"ס

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

עפרונות מחודדים
מחדד קופסה
מחק
סרגל
מספריים (לשמאליים -מספריים
לשמאל )
דבק סטיק (לא נוזלי)
צבעי עיפרון מחודדים  +חבילת
לורדים/טושים
חבילה של פלסטלינה (נשאר
בכתה)
 10בריסטולים  a4צבעים שונים
(נשאר בכתה)
 20שמרדפים (נשאר בכתה)
מומלץ לרכוש מכל דבר מס'
יחידות שיהיו בבית למקרה אובדן
או חוסר.
צבעי פסטל (לא פנדה)

חולצות בית-ספר:
ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם
סמל בית הספר.
ימי חורף  :סווצ'ר חלק עם סמל בית הספר
חולצה לבנה/סווטצר לבן לחורף – לימי
שישי טקסים ומועדים
חולצה כחולה – לחינוך גופני
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בית ספר לחינוך סביבתי
ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות!

חומרי למידה לכיתה ב' – שנת הלימודים תש"פ
הורים נכבדים,
הנכם מתבקשים לצייד את בנכם/בתכם לקראת שנת הלימודים תש"פ בחומרי הלמידה
הבאים( :ליד כל ספר /חוברת מצוין המחיר המרבי כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל תשע"ט)
הורים שנכנסו לתכנית השאלת ספרים ירכשו מילון ואת רשימת הצטיידות .ביה"ס יספק
חוברות וספרים.
מקצוע

המחיר
המרבי

שם החוברת
שבילים פלוס חלק 4

₪30.0

מתמטיקה

שבילים פלוס חלק 5

₪ 30.6

שבילים פלוס חלק 6

₪ 30.6

גיאומטריה

חוברת גיאומטריה

₪28.6

אביזרים

מתמטיקה  -מארז חשבון שבילים

₪24.5

גיאומטריה  -מארז גיאומטריה

₪20.6

המקראה שלי  -מה מסתתר בסיפור ועוד  -חלק א'/ח .דוידזון

₪ 47.00

המקראה שלי  -מה מסתתר בסיפור ועוד  -חלק ב' /ח .דוידזון

₪ 42.0

כישורי שפה

מילון כיס עברי(לא נכלל בפרויקט השאלת ספרים) קונים
באופן עצמאי.
מולדת חברה ואזרחות

להיות יחד בישראל ,ממ' ממ"ד/שירה גודמן ,צביה פיין,

₪ 29.3

ופירה גל ,מט"ח
תורה

חומ"ש אריאל ספר בראשית /הוצאת קורן

₪ 28.0

מדע וטכנולוגיה

במבט חדש כיתה ב' הוצאת אונ' ת"א

₪41.7

חינוך גופני

חולצה כחולה עם סמל ביה"ס ,מכנסי ספורט ונעלי ספורט

❖ יש לעטוף את כל החוברות והספרים בעטיפה שקופה ולציין על המעטפה את שם התלמיד/ה
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.

בית ספר לחינוך סביבתי
ע"ש י .שריד
לוקחים אחריות ,משנים מציאות!

להלן רשימת ציוד נוסף שיש לרכוש לתלמידי כיתה ב':
 10מחברות עברית 14 -שורות  40דף:
 5מחברות בצבעים הבאים :אדום ,כחול ,צהוב ,לבן ,סגול .
 5מחברות עברית עטופות בעטיפה שקופה.
 3מחברות חשבון  ,מתוכן יש לעטוף מחברת אחת בירוק ולהביאה ביום הראשון.
 2מחברות  14שורות  16דף.
תיקיית קרטון פוליו עם גומי
קלמר ובו  3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,צבעים ,סרגל ,טושים דקים ,צבעי עיפרון,
מספריים ,דבק.
 2תקיות אינדקס  +דפי פוליו שורה אחת +חוצצים.
 1מרקר (מדגשון)
 2טושים מחקים ללוח .
חב' שמרדף קשיח.
 10ברסטולים .4A
חב פלסטלינה.

חולצות בית-ספר:
ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם סמל בית הספר.
ימי חורף  :סווצ'ר חלק עם סמל בית הספר
חולצה לבנה/סווטצר לבן לחורף – לימי שישי טקסים ומועדים
חולצה כחולה – לחינוך גופני

מנהלת ביה"ס
וצוות המורים
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