רשימת ספרים וציוד לימודי לילדי הגן לשנת הלימודים תשפ"א
פירוט

מקצוע
תונפק חוברת ע"י צוות ביה"ס.
כישורי שפה

התשלום יקבע לאחר חישוב העלות.
ציוד אישי
מחברת מכוונת – מחברת גן
קלסר קשיח (טבעות) ,צבע אחיד ללא איורים (עם שם הילד).
חבילת שמרדפים  50יח'
•

קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחדד כפול (עבה ודק) ,מחק ,מספריים ,דבק "סטיק",
חבילת צבעי עיפרון עבים ,טושים ללוח מחיק .

•

לוח מחיק ( )A4ללא מסגרת  +ספוג ללוח מחיק

ציוד שייאסף במרוכז וישמש את התלמידים בעבודות במהלך כל השנה:
ציוד נדרש

צבעי שמן (פנדה)
 2מכחולים גדולים
 1חבילה פלסטלינה (אומגה )  400גרם צבע אחיד
חבילה של  24טושים עבים GIOTTO

*** יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.
הגננת תיפגש עם תלמידי הגן בקבוצות קטנות ,ביום חמישי ,כ"ח באב תשע"ט בתאריך  29.8.19הודעה נפרדת תשלח בהמשך.

בברכת חופשה נעימה,
בתיה מועלם מנהלת ביה"ס
חלי פוריאן – מנהלת החט"צ והגננות

רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"א
מקצוע
כישורי
שפה

שם הספר  /חוברת
נקשיב ונקרא בקלות – תמר מטלון
במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה ,לכתה א' ,ספר התלמיד/ה

מדעים
מתמטיקה

הוצאה
ספר לכל
רמות

₪47

אוניברסיטת ת"א
מטח

שבילים פלוס
ערכת מארז אביזרים

ציוד אישי

מחיר
מומלץ
170.3ש"ח

127.4₪
כולל

•

 4מחברות עברית  10שורות  40דף.

•

 1מחברת מכוונת  10שורות לכיתה א' אותיות דפוס.

•

 1מחברת מכוונת  10שורות לכיתה א' אותיות כתב.

•

 1מחברת חשבון  40דף.

•

עטיפות למחברות :אדום ,כחול ,ירוק ולבן

•

1חבילת דפי פוליו שורה אחת.

•

 1תיקייה עם גומי גודל .A4

•

 50יחידות שמרדפים.

•

קלסר כיסים ( 20כיסים)

•

קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחדד כפול (עבה
ודק) ,מחק ,סרגל קטן ,מספריים ,דבק "סטיק"4 ,
מרקרים עבים ,חבילת צבעי עיפרון עבים ,טושים
ללוח מחיק  +לוח מחיק ( )A4ללא מסגרת +ספוג.

•

ציוד שייאסף במרוכז וישמש את התלמידים
בעבודות במהלך כל השנה 2 :בלוק ציור  240גרם,
גודל  1. A3חב' עפרונות ( HBמשולש)  1 ,חב'
טושים עבים  24יח' .GIOTTO

חנ"ג

חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי ספורט
המתאימות לפעילות גופנית
** נא להדביק מדבקה עם שם הילד על כל הספרים והחוברות.
***יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

בברכת חופשה נעימה,
בתיה מועלם מנהלת ביה"ס

חלי פוריאן – מנהלת החט"צ והמחנכות

רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה ב' לשנת הלימודים תשפ"א

שם הספר  /חוברת

מקצוע

הוצאה

.1מילון אבן שושן לתלמידי בית הספר מחודש ומעודכן לשנות האלפיים.

מחיר מומלץ
₪ 76

(רכישה אישית)
כישורי שפה  .2בסוד הקריאה חלק ראשון  +חלק שני ד"ר כהרמלה לנגנטל נשר
 .3הבנתי את הקטע -רונית אורי פורסטטר
שבילים פלוס מארז
מתמטיקה

פאנל אור

88₪

בונוס

₪ 39

מטח

137.4 ₪
(סכום כולל)

ערכת עזרים אישית
רמות

במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכיתה ב' ,ספר התלמיד/ה אוניברסיטת ת"א.
מחברת שורות  A4ירוקה
מחברת חשבון ( A4לא ספירלה) ,מחברת הנדסה משובצת (לא ספירלה)10 ,מחברות עברית  10שורות

מדעים

36.6ש"ח

 40דף,
 1משולש קטלוגי ,קלסר קשיח +חוצצים+דפדפת ,קלסר תלקיט כתיבה ( 30שמרדף) ,תיקייה חצי שקופה
בצבעים אדום ,כחול ,שמרדפים.
ציוד אישי

תיקייה חצי שקופה בצבע צהוב +דפדפת שורות  20+שמרדפים.
תיקיית קשר (מפל) עם גומייה.
*ציוד לאומנות יירכש בתחילת שנה*
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל קטן ,מספריים ,דבק "סטיק" ,חבילת טושים דקים או חבילת
צבעי עיפרון או צבעי פסטל דקים 4 ,מדגישונים (מרקרים) בצבעים שונים ,יומן דו-יומי ללא ציורים.

חנ"ג

חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי ספורט המתאימות
לפעילות גופנית
נא לעטוף את כל הספרים והחוברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד.
יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

בברכת חופשה נעימה,
בתיה מועלם ,מנהלת בית-ספר
ומחנכות כיתות ב'

בי"ס "האלה" ,גינות האלה  ,40מודיעין
רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה ג' לשנת הלימודים תשפ"א
מקצוע

כישורי שפה

שם הספר  /חוברת
 .1העיקר שהבנו ג' חלק ראשון  +חלק שני
 .2מילון אבן שושן (נרכש בשנה שעברה)
 .3הבנתי את הקטע -רונית אורי פורסטטר

הוצאה
בונוס
בונוס

מחיר
מומלץ
₪ 106.8
₪ 39

שנת מעבר לתכנית לימודים חדשה.
תורה

מדעים

מתמטיקה

אנגלית

פרטים בהמשך
.1במבט חדש  ,מדע וטכנולוגיה לכתה ג' ,מהדורה חדשה אונ' ת"א
.2ערכת חשמל  3 :חוטים ,בית סוללה  , AAנורה +בית נורה ,מנוע,
זמזם,מפסק 2 ,סוללות . AA
מחברת מעבדה ( A4לא ספירלה)
השבחה  -כיתה ג' – גאומטריה
ערכת אביזרים
חילוק (המשך) שברים ונושאים נוספים
כפל וחילוק
מספרים בתחום הרבבה
.1 click 1 book+my abc notebook
מחברת חכמה.2

רמות

בונוס/יבנה

45.9₪

₪166.7
(סכום
כולל)

אריק כהן

₪ 66.7

 3מחברות חשבון  40דף 10 ,מחברות עברית  14שורות  40דף,
קלסר תלקיט כתיבה ( 30שמרדף) 2 ,דפדפות  1 :A4דפדפת שורות,
 1דפדפת חשבון  ,סט חוצצים לקלסר 1 ,חבילת שמרדפים1 ,
משולש קטלוגי 5 ,תיקיות הגשה (חצי שקופות ).
ציוד אישי

חנ"ג

קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל קטן ,מספריים ,דבק
"סטיק" ,חבילת טושים דקים או חבילת צבעי עיפרון או צבעי פסטל
דקים 2 ,מדגישונים (מרקרים) בצבעים שונים ,לוח מחיק +טושים
ללוח מחיק.
חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי ספורט
המתאימות לפעילות גופנית

נא לעטוף את כל הספרים והחוברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד.
יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

בברכת חופשה נעימה
בתיה מועלם ,מנהלת בית-ספר
ומחנכות כיתות ג'

בי"ס "האלה"  ,גינות האלה  , 40מודיעין
רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה ד' לשנת הלימודים תשפ"א
מקצוע

כישורי שפה

שם הספר  /חוברת
 .1על קצה הלשון ד' ומעולמה של ספרות –
דליה קורח שגב
 .2הבנתי את הקטע -רונית אורי פורסטטר

הוצאה
מודן
בונוס

תורה

ספר תנ"ך מלא

מדעים

.1במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכתה ד' ,מהדורה רמות
מחודשת
 .2מחברת מעבדה ( A4לא ספירלה).

מתמטיקה

אנגלית

ציוד אישי

חנ"ג

השבחה  -כיתה ד'  -גאומטריה
ערכת אביזרים
כפל וחילוק
מספרים בתחום המיליון
שברים פשוטים
click 3 .1
book+workbook+ my click words
))notebook
 2 .2מחברות אנגלית.
יומן ,מחברות חשבון ספירלה ,מחברות עברית
 14שורות  40דף ,קלסר תלקיט כתיבה (30
שמרדף) ,שמרדפים 1 ,משולש קטלוגי.

מחיר
מומלץ
₪ 70.7
₪39

₪ 47.6

בונוס /
יבנה

132.3₪
(סכום כולל)

אריק כהן

₪ 98.5

קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל
קטן ,מד זוית ,מספריים ,דבק "סטיק" ,חבילת
טושים דקים ,חבילת צבעי עיפרון או צבעי פסטל
דקים 3 ,מדגישונים (מרקרים) בצבעים שונים.
חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי
ספורט המתאימות לפעילות גופנית

נא לעטוף את כל הספרים והחוברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד.
יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

בברכת חופשה נעימה,
בתיה מועלם  ,מנהלת בית הספר
וצוות מחנכות כיתות ד'

בי"ס "האלה" ,גינות האלה  ,40מודיעין
רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה ה' לשנת הלימודים תשפ"א
מקצוע
כישורי שפה
גיאוגרפיה
תנ"ך
מדעים

מתמטיקה

אנגלית

ציוד אישי

חנ"ג

שם הספר  /חוברת
 .1על קצה הלשון ה' ומעולמה של ספרות  -דליה קורח
שגב ,עמנואל אלון ,לאה טל
 .2הבנתי את הקטע -רונית אורי פורסטטר
אטלס אוניברסיטאי ,משה ברוור ,הוצ' יבנה.
(רכישה עצמאית)
ספר תנ"ך מלא

הוצאה
מודן
בונוס
בונוס

.1במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה ,לכתה ה' ,מהדורה רמות
מחודשת
.2מחברת מעבדה  ( A4לא ספירלה ).
"השבחה" ה' – גאומטריה
ערכת אביזרים
מספרים עשרוניים
פעולות במספרים טבעיים
שברים פשוטים
 OUR WORLD .1ספר  +חוברת.
GRAMMAR HELPER 1 .2
 .3מחברת אנגלית.

בונוס/יבנה

אריק כהן
u.p.p

מחיר
מומלץ
58.3ש"ח
39ש"ח
79.7ש"ח

53.2ש"ח

137.4₪
(סכום כולל)

84.3₪
47.4₪

יומן ,מחברות חשבון  40דף ,מחברות עברית שורה  40דף ,קלסר קשיח בגודל דף
פוליו ,דפדפת דפי פוליו שורות ,דפדפת דפי פוליו חשבון ,סט חוצצים לקלסר 1 ,חבילת
שמרדפים 1 ,משולש קטלוגי 5 ,תיקיות הגשה.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל קטן ,מספריים ,דבק "סטיק" ,חבילת
טושים דקים או חבילת צבעי עיפרון 2 ,מדגישונים (מרקרים) בצבעים שונים.
חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי
ספורט המתאימות לפעילות גופנית

נא לעטוף את כל הספרים והחוברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד.
יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

חופשה
בברכת
נעימה,מודיעין
האלה ,40
גינות
בי"ס "האלה",
בתיה מועלם ,מנהלת בית הספר
האלה ה'
גינותכיתות
ומחנכות
 ,40מודיעין
בי"ס "האלה",

בי"ס "האלה" ,גינות האלה  ,40מודיעין
רשימת ספרים וציוד לימודי לכיתה ו' לשנת הלימודים תשפ"א
מקצוע
כישורי שפה
גיאוגרפיה
תנך

שם הספר  /חוברת
.1על קצה הלשון ו' ומעולמה של ספרות  -דליה
קורח שגב

מודן

₪ 58.3

 .1אטלס אוניברסיטאי ,משה ברוור ,הוצ' יבנה.
(ממשיך)
תנ"ך מלא
 .1במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכתה ו'  ,מהדורה

מדעים

הוצאה

מחיר מומלץ

רמות

53.8ש"ח

מחודשת
 .2מחברת מעבדה ( A4לא ספירלה).
"השבחה"  -כיתה ו' – גאומטריה

בונוס  /יבנה

מידות עשרוניות ,קנה מידה ,פעולות חשבון
מתמטיקה

153.1ש"ח
(מחיר כולל)

מספרים עשרוניים
ערכת אביזרים
שברים פשוטים
 COOL! BOOK + WORKBOOKאריק כהן

אנגלית

ציוד אישי

u.p.p GRAMMAR HELPER 2

₪ 89.3
₪ 54.5

יומן ,מחברות חשבון ,מחברות מעבדה עברית  ,A4דפדפות דפי פוליו
שורות  +חשבון,
 1חבילת שמרדפים 1 ,משולש קטלוגי 5 ,תיקיות הגשה 1 ,קלסר קשיח.

קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל קטן,מחדד ,מספריים ,דבק "סטיק" ,חבילת
טושים דקים ,חבילת מדגישים  4צבעים  ,מחוגה.
חולצה בצבע כחול (על כל גווניה)  +חבל להתעמלות אומנותית באורך  3מ' ,נעלי
חנ"ג
ספורט המתאימות לפעילות גופנית
** נא לעטוף את כל הספרים והחוברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד.
***יש לרכוש חולצות בית ספר "האלה" במגוון צבעים .חולצה לבנה לאירועים ,חגים ולימי שישי.

בברכת חופשה נעימה,
בתיה מועלם ,מנהלת בית הספר
ומחנכות כיתות ו'

