
                                                                                                   

                                       

 

 :ספרים השאלת בפרויקט לתלמידים הספרים חלוקת

  8:30-10:30משעה  18/7/2019ביום חמישי 

   הוצאת כותר ספרים/ ספר  בראשית :תורה

 צועדים בדרך המילים לכיתה ב' /הוצאת כינרת  :עברית

 (ספרים בהשאלת כלול לא)   כיס מנוקד ומצויר  אבן שושן לון ימ         

 רמות הוצאת/ מהדורה מחודשת  'ב חדש במבט :מדעים

 ח"מט/  לגיאומטריה מארז+   אביזרים שקית , ב לכיתה מארזפלוס  שבילים :מתמטיקה

 גל אופירה, פיין צביה, גודמן שירה ' /ב לכיתה בישראל יחד לחיות :מולדת

 דף 40 שורות 10 עברית מחברות 15 – :הכרחי ציוד

  דף 40 חשבון מחברות 5 –                 

 גומי עם מקרטון תיקייה –                 

 (כתיבה תהליכי) קשיח קלסר+   מחוררות ניילון שקיות 20 –                 

 . סטיק דבק, מספריים, מחדד, מחק, קטן סרגל, טושים, פסטל צבעי, רגילים עפרונות 3: ובו קלמר

 .הילד שם את לרשום יש בקלמר החפצים כל על

 ס"ביה סמל עם שתבחרו צבע בכל – ס"ביה תלבושת, מפית,  קשיחה אוכל  קופסת ,ילקוט

 .ספורט נעלי, ס"ביה סמל עם ירוקה חולצה – וטיולים ספורט לשעורי                 

 .ס"ביה סמל עם לבנה חולצה – וחגיגות' ו ליום                 

 .בבוקר 8:00 בשעה 01.09.19, ראשון  ביום תפתח לטובה עלינו הבאה תש"פ הלימודים שנת

 .ומחברות הלימוד וחשבון עברית מקצועות הראשון ליום להביא נא

 .12:45 בשעה יסתיים הראשון הלימודים יום

 

 

 פורייה לימודים שנת בברכת                                                                                       

                                                                                                                   

                                       

 

 

 ציונה   -נס" בינתחומי הדר" בית ספר                                     

 'ב כיתה –תש"פ לשנת וציוד לימוד ספרי רשימת                             

 ומחברות חוברות, ספרים לעטוף חובה                                   

 



 

 

 

 

 

 :ספרים השאלת בפרויקט לתלמידים הספרים חלוקת

  8:30-10:30משעה  18/7/2019ביום חמישי 

 הוצאת כותר ספרים . –בראשית ספר +חוברת  :ך"תנ

 ספרי בראשית שחולק בכיתה ב' הם לשנתיים וילמדו גם בשנה זו .          

 צועדים בדרך המילים לכיתה ג'/הוצאת כינרת :עברית

 מהדורה מחודשת  'ג במבט חדש :מדעים

 לגיאומטריה מארז+  אביזרים שקית ,'ג לכיתה מארז שבילים :מתמטיקה

 ח"מט/  וחוברת ספר בישראל יחד לחיות :מולדת

 )מארז: חוברת +חוברת אותיות ( Click 1 /Eric Cohen  :אנגלית

 משודך בסיכה(-) מסוג  דף 40 שורות  24   עברית פוליו מחברות10  – :הכרחי ציוד

 משודך בסיכה(-) מסוג דף 40 חשבון פוליו  מחברות  5 –  

 חלק+  שורות פוליו דפי+  פוליו קלסר  –                                              אנגלית מחברות 2 –

 שקופות חצי צבעוניות תיקיות 5 –                                       גומי עם מקרטון תיקייה –

                                    מחוררות ניילון שקיות 20 –

 . דבק, מספריים, מחדד, מחק, קטן סרגל, טושים, פסטל צבעי, רגילים עפרונות 3: ובו קלמר

 .הילד שם את לרשום יש בקלמר החפצים כל על

 ס"ביה סמל עם שתבחרו צבע בכל – ס"ביה תלבושת, מפית, קשיחה אוכל  קופסת, ילקוט

 .ספורט נעלי, ס"ביה סמל עם ירוקה חולצה – וטיולים ספורט לשעורי                 

 .ס"ביה סמל עם לבנה חולצה – וחגיגות' ו ליום                 

 .בבוקר 8:00 בשעה 01.09.19, ראשון ביום תפתח לטובה עלינו הבאה תש"פ הלימודים שנת

 . וחשבון עברית מקצועות הראשון ליום להביא נא

 .12:45 בשעה יסתיים הראשון הלימודים יום

 הפוריי לימודים שנת בברכת                                                                                     

              

 

 ציונה-נס" בינתחומי הדר" בית ספר                                  

 'ג כיתה –תש"פ לשנת וציוד לימוד ספרי רשימת                             

  ומחברות חוברות, ספרים לעטוף חובה                                   

                         

 



 

 

                                                                                          

                                   

 

 

 

  :ספרים השאלת בפרויקט לתלמידים הספרים חלוקת 

  10:30-12:00משעה  18/7/19ביום חמישי 

 תנ"ך מלא )לא כלול בהשאלת ספרים(  :ך"תנ

 בינה גלר טל ליטמן  –שמות נקרא ונפעל  ספר          

 הספר נרכש בשנה שעברה )תשע"ט ( ימשיכו ללמוד בו גם בשנה זו תש"פ           

 הוצאת כנרת' ד לכיתה  המילים דרךצועדים ב :עברית

 מהדורה מחודשת 'ד במבט חדש :מדעים

        /מט"ח  לגיאומטריה מארז+  אביזרים שקית, ' ד לכיתה מארז שבילים :מתמטיקה

 ח"מט / וחוברת ספר בישראל יחד לחיות :מולדת

   חוברת+ ספר   Click 3/Eric Cohen :אנגלית         

  ס"ביה דרך מרוכזת ברכישה ספרים :ערבית

 משודך בסיכה(-) מסוג  דף 40 -פוליו עברית מחברות10 –  :הכרחי ציוד

 משודך בסיכה(-) מסוג דף 40פוליו   חשבון מחברות  5 –                  

           אנגלית מחברות 2 –                  

 חלק+  שורות פוליו דפי+  חוצצים+  פוליו קלסר  –                  

                 . דבק, מספריים, מחדד, מחק, קטן סרגל, טושים, פסטל צבעי, רגילים עפרונות 3: ובו קלמר                   

 .הילד שם את לרשום יש בקלמר החפצים כל על

 ס"ביה סמל עם שתבחרו צבע בכל – ס"ביה תלבושת, מפית, קשיחה אוכל  קופסת, ילקוט

 .ספורט נעלי, ס"ביה סמל עם ירוקה חולצה –וטיולים  ספורט לשעורי                 

 .ס"ביה סמל עם לבנה חולצה – וחגיגות' ו ליום                 

 .בבוקר 8:00 בשעה 01.09.19, ראשון  ביום תפתח לטובה עלינו הבאה תש"פ הלימודים שנת

 .12:45 בשעה יסתיים הראשון הלימודים יום. וחשבון עברית מקצועות הראשון ליום להביא נא

                                              

 ציונה-נס" בינתחומי הדר" בית ספר                                  

 'ד  כיתה –תש"פ לשנת וציוד לימוד ספרי רשימת                             

  ומחברות חוברות, ספרים לעטוף חובה                                   

                         

 



 פורייה לימודים שנת בברכת                                      

 

 

 

 

 

 :ספרים השאלת בפרויקט לתלמידים הספרים חלוקת

  10:30-12:00משעה  18/7/19ביום חמישי 

 )לא כלול בהשאלת ספרים(  מלא ך"תנ :ך"תנ

 צועדים בדרך המילים לכיתה ה' /הוצאת כינרת          :עברית

 /מהדורה חדשה 'ה במבט חדש :מדעים 

   לגיאומטריה מארז+, אביזרים שקית , 'ה לכיתה מארז שבילים :מתמטיקה

 יוצאים מהמפה/מט"ח :גיאוגרפיה

 )לא כלול בהשאלת ספרים( אטלס פיסי מדיני וכלכלי  פרופ' משה ברור                  

 חוברת+  ספר Eric Cohen Our World :אנגלית

 Meitzav-practice 5th-grade/  Eric Cohen 

 חל"דבהוצאת / לאדם עם ומקוםמפתחות  :ישראל ותרבות מורשת

  ס"ביה דרך מרוכזת ברכישה ספרים :ערבית

 משודך בסיכה(-מחברות פוליו עברית שורה אחת ) מסוג 10  –   :הכרחי ציוד

   משודך בסיכה(-) מסוג      דף 40 חשבון פוליו מחברות  2 -

                           מחוררות ניילון שקיות 20     –                  

                 אנגלית מחברות 2  –

 חלק+  שורות פוליו דפי+  חוצצים+  פוליו קלסר  –                   

                    

 שקוף חצי  קלסר  –                   

 

     . מחוגה, דבק, מספריים, מחדד, מחק, קטן סרגל, טושים, פסטל צבעי, רגילים עפרונות 3: ובו קלמר
 .הילד שם את לרשום יש בקלמר החפצים כל על

 

 ס"ביה סמל עם שתבחרו צבע בכל – ס"ביה תלבושת, מפית, קשיחה אוכל  קופסת, ילקוט

 .ספורט נעלי, ס"ביה סמל עם ירוקה חולצה – וטיולים ספורט לשעורי                 

 .ס"ביה סמל עם לבנה חולצה – וחגיגות' ו ליום                 

 

 

 

 . וחשבון עברית מקצועות הראשון ליום להביא נא

 .12:45 בשעה יסתיים הראשון הלימודים יום

 פורייה לימודים שנת בברכת                                                                                        

 ציונה-נס" בינתחומי הדר" בית ספר                                  

 'ה כיתה –תש"פ לשנת וציוד לימוד ספרי רשימת                             

  ומחברות חוברות, ספרים לעטוף חובה                                   

                         

 

 .בבוקר 8:00 בשעה  01.09.19, ראשון  ביום תפתח לטובה עלינו הבאה  תש"פ הלימודים שנת

 



 

 

 

 

 :ספרים השאלת בפרויקט לתלמידים הספרים חלוקת

  10:30-12:00משעה  18/7/19ביום חמישי 

 )לא כלול בהשאלת ספרים(  מלא ך"תנ :ך"תנ

 הוצאת כנרת' / ו לכיתה המילים דרךב  צועדים  :עברית

 מהדורה מחודשת /'ו במבט חדש  :מדעים

          לגיאומטריה מארז+   אביזרים שקית, ' ו לכיתה מארז שבילים :מתמטיקה

 חוקרים ארץ/מט"ח  :גיאוגרפיה

 )לא כלול בהשאלת ספרים( אטלס פיסי מדיני וכלכלי  פרופ' משה ברור                 

 ח"מט/  ירושלים, רומא, יוון – העבר אל מסע :היסטוריה

 חל"דבהוצאת  / לעצמאות ואחריותמפתחות : ישראל ותרבות מורשת

 חוברת + ספר  Cool    /Eric Cohen:אנגלית

 ס"ביה דרך מרוכזת ברכישה ספרים : ערבית

   :הכרחי ציוד

 משודך בסיכה(-דף ) מסוג 40- פוליומחברות עברית  10 -

 משודך בסיכה(-) מסוג  דף 40 חשבון פוליו מחברות  3 –   

   – 

       אנגלית מחברות 2 –   

 חלק+  שורות פוליו דפי+  חוצצים+  פוליו קלסר  –   

 דבק, מספריים, מחדד, מחק, קטן סנטימטרים סרגל, טושים, פסטל צבעי, רגילים עפרונות 3: ובו קלמר

 .הילד שם את לרשום יש בקלמר החפצים כל על. מחוגה, סטיק

 ס"ביה סמל עם שתבחרו צבע בכל – ס"ביה תלבושת, מפית, קשוחה אוכל  קופסת ,ילקוט

 .ספורט נעלי, ס"ביה סמל עם ירוקה חולצה – וטיולים ספורט לשעורי                 

 .ס"ביה סמל עם לבנה חולצה – וחגיגות' ו ליום                 

 .בבוקר 8:00 בשעה 01.09.19, ראשון  ביום תפתח לטובה עלינו הבאה תש"פ הלימודים שנת

 . וחשבון עברית מקצועות הראשון ליום להביא נא

 .12:45 בשעה יסתיים הראשון הלימודים יום

 פורייה לימודים שנת בברכת.                                                                                       

 ציונה-נס" בינתחומי הדר" בית ספר                                  

 'ו כיתה –תש"פ לשנת וציוד לימוד ספרי רשימת                             

  ומחברות חוברות, ספרים לעטוף חובה                                   

                         

 


