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

חומרי למידה לכיתה ג' – 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 בלבד ביה"ס יספק
חוברות וספרים.
מקצוע
מתמטיקה

שם החוברת

המחיר
המרבי

שבילים פלוס חלק 7

₪ 33.7

שבילים פלוס חלק 8

₪ 36.1

שבילים פלוס חלק 9

₪ 35.7

גיאומטריה

גיאומטריה

₪ 35.1

מארז אביזרים

חשבון המבנה העשרוני יש לשמור את שקית הרצועות
מכיתה ב' " -שבילים פלוס ב" מט"ח

₪ 17.1

(אם אין יש לרכוש)

כישורי שפה

מארז אביזרים בגאומטריה  -סדרת שבילים

₪20.0

עונות וליהנות  -לכיתה ג' -חלק ראשון ,מקראה בחינוך
הלשוני בשילוב טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג
טולדנו ,דבורה אמיר /הוצ' יבנה-בונוס

₪50.0

עונות וליהנות  -לכיתה ג' – חלק שני ,מקראה בחינוך
הלשוני בשילוב טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג
טולדנו ,דבורה אמיר /הוצ' יבנה -בונוס

₪ 50.0

מילון כיס (לא נכלל בפרויקט השאלת ספרים)
תורה

חומש אריאל ספר בראשית /הוצאת קורן

28.0₪

מדע וטכנולוגיה

במבט חדש -מהדורה מחודשת /הוצאת המרכז לחינוך מדע
וטכנולוגיה

₪46.8

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

מולדת חברה
ואזרחות

אנגלית

לחיות יחד בישראל ג' – ספר אופירה גל ,שירה גודמן /הוצ'
מט"ח

₪28.2

לחיות יחד בישראל ג' – חוברת פעילויות אופירה גל ,שירה
גודמן /הוצ' מט"ח

₪20.6

My First English Adventure / Practice Pages,
1 Book

₪57.0

פרקים  -.4,5,6ספר
My First English Adventure/ Activity Book

₪45.0

פרקים  4,5,6חוברת עבודה
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.
להלן רשימת ציוד נוסף לתלמידי כיתות ג':
מדעים -קלסר טבעות קשיח ,דפדפת שורה וחוצצים.
אנגלית -מחברת אנגלית.
עברית -קלסר טבעות קשיח,
דפדפת שורה וחוצצים.
מתמטיקה -מחברות חשבון עטופות
.

חולצות בית-ספר:
ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם סמל בית הספר

ימי חורף :סווטשרט חלק עם סמל בית הספר
חולצה לבנה \ סווטשרט לבן  -לימי שישי טקסים ומועדים

מחברות עברית  14שורות  40דף
עטופות.
קלמר ובו  3עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,צבעים ,סרגל ,טושים להדגשה  ,מספריים ,דבק.
 2קלסר חלון  +דפי פוליו שורה אחת  +חוצצים
 10שקיות ניילון פוליו עם פס
מצע קשיח לכתיבה .
מנהלת ביה"ס

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

והצוות החינוכי

חומרי למידה לכיתה ד' – 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 ,ספר תנ"ך מלא ואת רשימת הצטיידות .
ביה"ס יספק חוברות וספרים.
מקצוע
מתמטיקה

תנ"ך

שם החוברת

המחיר
המרבי

שבילים פלוס חלק 10

₪ 37.0

שבילים פלוס חלק 11

₪ 37.0

שבילים פלוס חלק 12

₪ 37.0

גאומטריה לכיתה ד'

₪ 37.0

חוברת גזירה בגאומטריה-סדרת שבילים

₪ 19.9

תנ"ך מלא /הוצאת קורן (לא נכלל בהשאלת ספרים)
מילון כיס (לא נכלל בפרויקט השאלת ספרים(

כישורי שפה

מדע
וטכנולוגיה

עונות וליהנות  -לכיתה ד' -חלק ראשון ,מקראה בחינוך הלשוני
בשילוב טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו,
דבורה אמיר /הוצ' יבנה -בונוס

₪50.0

עונות וליהנות  -לכיתה ד' חלק שני -מקראה בחינוך הלשוני
בשילוב טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו,
דבורה אמיר /הוצ' יבנה -בונוס

₪50.0

במבט חדש -מהדורה מחודשת ,הוצאת המרכז לחינוך מדע
וטכנולוגיה  ,הוצאה מחודשת

₪ 46.7

מולדת חברה לחיות יחד בישראל ד' ספר ,צבייה פיין,אביטל דרורי /הוצ'
מט"ח
ואזרחות

27.0 ₪

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

אנגלית

לחיות יחד בישראל ד'  ,חוברת פעילויות ,צבייה פיין,אביטל
דרורי/הוצ' מט"

₪19.7

Click 3 , Foundation Level, Stage one, Student's
 -Bookספר

₪65.0

 Judi Alexander Elizabeth karvonenאריק כהן
Click 3 Foundation Level, Stage one, Student's
 -Workbookחוברת

₪35.0

- Click 3חוברת קטנה .מגיעה במארז עם הספר והחוברתABC Notebook
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.
להלן רשימת ציוד נוסף לתלמידי כיתות ד':
מתמטיקה -מחברות חשבון
עטופות.
אנגלית  -מחברות אנגלית
עטופות וקלסר חלון/תיקייה6 .
בריסטולי שמינית בצבעים שונים

חולצות בית-ספר:
ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם סמל בית הספר
ימי חורף :סווטשרט חלק עם סמל בית הספר
חולצה לבנה \ סווטשרט לבן  -לימי שישי טקסים ומועדים

עברית -מחברת עברית ספירלה
שורה אחת  3נושאים גודל A4
מדעים -קלסר טבעות קשיח ,דפדפת שורה וחוצצים.
מצע קשיח לכתיבה .
מחברות עברית  14שורות  40דף עטופות.
קלמר ובו  3עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,צבעים ,סרגל ,טושים להדגשה ,מספריים ,דבק.

מנהלת ביה"ס
והצוות החינוכי

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

חומרי למידה לכיתה ה' לשנה"ל 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 אטלס ,מילון ,ספר תנ"ך מלא ואת רשימת
הצטיידות .ביה"ס יספק חוברות וספרים.
מקצוע
מתמטיקה

גיאומטריה

שם החוברת

המחיר
המרבי

שבילים פלוס 13

₪31.0

שבילים פלוס 14

₪31.0

שבילים פלוס 15

₪ 31.0

גיאומטריה לכיתה ה' מסדרת שבילים פלוס

₪31.0

חוברת גזירה בגאומטריה – סדרת שבילים
כישורי שפה

תנ"ך
גאוגרפיה

על קצה הלשון ה' ומעולמה של ספרות /עמנואל אלון ,לאה טל ,דליה
קורח-שגב

₪ 59.7

עונות וליהנות לכיתה ה' חלק ראשון ,מקראה בחינוך הלשוני בשילוב
טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו ,דבורה אמיר
הוצאת בונוס – יבנה

₪50.0

עונות וליהנות לכיתה ה' חלק שני ,מקראה בחינוך הלשוני בשילוב
טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו ,דבורה אמיר
הוצאת בונוס – יבנה

₪50.0

תנ"ך מלא /הוצאת קורן (לא נכלל בהשאלת ספרים)
יוצאים מהמפה ספר לימוד בגאוגרפיה  /צביה פיין ענת בסר ,שירה
גודמן/מט"ח

₪52.2

מסביב לים התיכון-ספר ,ארנון סופר ,בילי סביר ,מט"ח

₪39.7

אטלס אוניברסיטאי חדש/פרופ' ברור /הוצ' יבנה

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

(לא נכלל בהשאלת ספרים)
זה"ב
מורשת

מורה דרך/אסתי עצמוני/הוצאת יבנה – בונוס

₪28.3

יחד בשרשרת הדורות לכיתה ה /יונה זילברמן ודפנה יניב /הוצ' מודן

62.3 ₪
₪ 50.0

אנגלית
Our world – book
Our world – workbook
מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש -מהדורה מחודשת .הוצאת המרכז לחינוך מדע
וטכנולוגיה

חינוך גופני

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

₪37.0
₪48.9

להלן רשימת ציוד נוסף לתלמידי כיתות ה':
מתמטיקה -מחברות חשבון עטופה
חולצות בית-ספר:

אנגלית -מחברות אנגלית עטופות וקלסר

ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם סמל בית הספר

טבעות קשיח עם חוצצים 8 .בריסטולי

ימי חורף :סווטשרט חלק עם סמל בית הספר

שמינית בצבעים שונים.
עברית -מחברת עברית ספירלה שורה אחת

חולצה לבנה \ סווטשרט לבן  -לימי שישי טקסים ומועדים

 3נושאים גודל A4
מדעים -קלסר טבעות קשיח ,דפדפת שורה וחוצצים.
מחברות שורה אחת .
קלמר ובו  3עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,סרגל ,צבעים ,טושים להדגשה ,מספריים ,דבק.
מצע קשיח לכתיבה .
מנהלת ביה"ס
והצוות החינוכי

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

חומרי למידה לכיתה ו' לשנה"ל 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 אטלס ,ספר תנ"ך מלא ,מילון ואת רשימת
הצטיידות .ביה"ס יספק חוברות וספרים
מקצוע

מתמטיקה

שם החוברת

המחיר
המרבי

שבילים פלוס 16
שבילים פלוס 17
שבילים פלוס 18
גיאומטריה  -שבילים פלוס
חוברת גזירה בגיאומטריה -סדרת שבילים

כישורי שפה

עונות וליהנות לכיתה ו' חלק ראשון – מקראה בחינוך הלשוני בשילוב
טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו ,דבורה אמיר /הוצאת
בונוס – יבנה

₪ 53.5

עונות וליהנות לכיתה ו' חלק שני – מקראה בחינוך הלשוני בשילוב
טקסטים חזותיים ,בת שבע רשף ,מיכל הניג טולדנו ,דבורה אמיר /הוצאת
בונוס – יבנה

₪50.0

על קצה הלשון ו' ומעולמה של ספרות ,עמנואל אלון/לאה טל/דליה קורח
שגב הוצ' מודן

₪ 59.7

היסטוריה

יוון רומא וירושלים -מסע אל העבר /הוצאת מט"ח

₪57.1

תנ"ך

תנ"ך מלא /הוצאת קורן (לא נכלל בהשאלת ספרים)

גאוגרפיה

אטלס אוניברסיטאי חדש-פרופ' משה ברור/הוצאת יבנה
(לא נכלל בהשאלת ספרים)

מורשת

חוקרים ארץ  ,גאוגרפיה לכיתה ו' -צוות מט"ח

₪47.1

יחד בשרשרת הדורות לכיתה ו'  /יונה זילברמן ודפנה יניב /הוצ' מודן

₪62.3

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

מדע
וטכנולוגיה

במבט חדש -מהדורה מחודשת ,בהוצאת המרכז לחינוך מדע וטכנולוגיה

₪ 52.7

אנגלית

- COOL – foundation level stage 3, Student's Bookספר
לתלמיד ,לכיתה ו' /אריק כהן

₪66.0

חוברת עבודה COOL- foundation level stage 3, WorkBook -

₪37.0

חוברת דקדוקGrammar Helper 2 -

₪60.0

חינוך גופני

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

להלן רשימת ציוד נוסף לתלמידי כיתות ו':
מתמטיקה  -מחברות חשבון עטופות.
עברית  -מחברת עברית ספירלה שורה אחת

חולצות בית-ספר:
ניתן לרכוש חולצות  Tבמגוון צבעים עם סמל בית הספר
ימי חורף :סווטשרט חלק עם סמל בית הספר

 3נושאים גודל 4A

חולצה לבנה \ סווטשרט לבן  -לימי שישי טקסים ומועדים

אנגלית  2 -מחברות ספירלה גדולות שורה
אחת וקלסר טבעות קשיח עם חוצצים.
מדעים -קלסר טבעות קשיח ,דפדפת שורה וחוצצים.
מחברות שורה אחת.
קלמר ובו  3עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,סרגל ,צבעים ,טושים להדגשה ,מספריים ,דבק.
מצע קשיח לכתיבה.

מנהלת ביה"ס
והצוות החינוכי

