
 
 

 כיתה א' - גרשימת ספרי לימוד תשפ"

 

 ספרי קריאה מונחית יירכשו במרוכז ע"י וועד ההורים בתחילת השנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר ההוצאה ט"מק והמחבר הספר שם מקצוע
 מומלץ

 19.5 צוות מטח 78-2010025 קסם וחברים, אותיות הכתב עברית

 23.7 צוות מטח 78-2010020 קסם וחברים, הכרת האותיות

 29.6 צוות מטח 78-2010021 1קסם וחברים, ראשית קריאה וכתיבה 

 28.9 צוות מטח 78-2010022 2קסם וחברים, ראשית קריאה וכתיבה 

 31.8 צוות מטח 78-2010023 3קסם וחברים, ראשית קריאה וכתיבה 

 29.4 צוות מטח 78-2010024 קסם וחברים, שירים וסיפורים לכל השנה

 28.2 יבנה בונוס 416-2039 גיאומטריה -לכיתה א'  השבחה חשבון

 16.8 יבנה בונוס 416-2035 1מספרים ופעולות  -השבחה לכיתה א' 

 25.5 יבנה בונוס 416-2036 2מספרים ופעולות  -השבחה לכיתה א' 

 24.5 יבנה בונוס 416-2037 3מספרים ופעולות  -השבחה לכיתה א' 

 24.0 יבנה בונוס 416-2038 4ופעולות מספרים  -השבחה לכיתה א' 

 29.0 יבנה בונוס 416-1742 ערכת אביזרים -השבחה לכיתה א' 
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 :מחברות רשימת    

 מקצוע סוג עטיפה

 עברית "מחברת חכמה" עברית קטנה. שקופה

 הכתבות. -שורות קטנה 10 מחברת שקופה

 .A4חלקה גדולה מחברת חגים  אדומה

 A4חלקה גדולה הוליסטית מחברת  אדומה

 יבנה בונוס A4השבחה  –מחברת  חכמה  מומלץ לרכוש במאורגן
 

http://www.bonusbooks.co.il/books/1475/ 

 חשבון

 )תרגול( מחברת משבצות גדולה כחולה
 טבע וסביבה  A4מחברת חלקה גדולה  ירוקה

 כישורי חיים קטנה. חלקה מחברת לבנה

 חשיבה פילוסופית A4מחברת חלקה גדולה  סגולה

 זהירות בדרכים שורות קטנה. 10מחברת  צהובה

 ודקלום העתקה A4מחברת חלקה גדולה  תכלת

 יקהזמו A4 קטנה מחברת חלקה מהכתו

 רטוריקה וחשיבה מסדר גבוה שורות קטנה. 10מחברת  שקופה

 פ.ל.א A4מחברת חלקה גדולה  תכלת

 
 
 ציוד אישי לתלמיד/ה:   
 

   עפרונות מחודדים , מחק, מחדד עם מיכל, מספריים, סרגל מתכת קטן, דבק סטיק  3קלמר ובו:  •
 .בצבעים שונים ארבעה מדגשים   , גדול )לא  נוזלי(

 צבעים. 12 -שעווה/ פסטלחבילת צבעי  •

 צבעים. 12 -צבעי עפרון חבילת •

 ( + מארז של שלושה טושים על בסיס מים + כרית מחיקה.36X28) לוח מחיק •

 (. A4תיקייה מפלסטיק עם גומי ) •

 מפית/ מגבת לאוכל . •

 , פלסטרים.ג'ל היגייני לידיים, חבילת מגבונים, חבילת טישיו •

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 :החינוךתלבושת בית 

 .זוהרת!()לא  חינוךעם סמל בית החולצה חלקה  ●

  חינוך.חלקה עם סמל בית ה לבנהימי שישי וטקסים: חולצה ב ●

 ומכנס בד )לא ג'ינס( נעלי ספורט כובע.  כחולהחינוך גופני: חולצה בהם יש שיעור ימים ב ●

 אין להגיע עם מכנסונים! האורך המינימלי הוא אמצע הירך!               

 ודוגמאות כיתוב או בשיער צבע עם להגיע אין      
 !בשיער

 

 -לתשומת ה 

 

 לרשום את שם התלמיד על הציוד האישי . יש ●

 את כל החוברות והספרים בעטיפה שקופה עבה. חובה לעטוף ●

  רשימת ספרי הלימוד והציוד איננה סופית, ייתכן ותתבקשו לרכוש ציוד נוסף במהלך שנת הלימודים. ●

●  

 כיתות )כניסה לבית החינוך(. קבלת שיבוץ 19:00בשעה  22/8/29 - ה, שניביום  ●

כיתות יחד עם ייערך מפגש בנתכנס בספרייה להיכרות עם מנהלת בית החינוך ולאחר מכן , 19:30בשעה  ●
 המחנכות, 

  בכיתה.ראשונה  סיפת הוריםא   

יתקיימו מפגשים אישיים עם מחנכות הכיתות, אנא שריינו  8:00מהשעה  החל  03//228 -ה , לישישביום  ●
 בוקר זה. 

 .)שעת ההגעה תינתן במהלך אסיפת ההורים ע"י מחנכת הכיתה(  

 במגרש בית החינוך. ,א' ותטקס קבלת כת יערךי 8:30בשעה   22/9/1-ה , חמישיביום  ●
 

 להצטייד ב:, יש 09/10  חמישייום  - ליום הראשון של פתיחת שנת הלימודים 

 

 .)במפגש האישי( תחולק ע"י המחנכת-חולצת "שלום" כיתה א'  ●

 כובע עם שם הילד שיישאר בכיתה לצורך פעילות חוץ כיתתית. ●

כריך, פרי, בקבוק מים, מפית אוכל. )אין לשלוח ממתקים ו/או ממרח  -ארוחת עשר ●
 שוקולד(.

 קלמר מאובזר, תיקיית גומי. ●

 מחברות חכמות )חשבון ושפה(. ●
 

 
 
 
 
 

 בברכת הצלחה,

 מחנכות שכבת א'צוות 

  


