בס"ד

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"

"והילדים האלה ...נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחכמה( "...דניאל א' ,י"ז)

רשימת הספרים לשנת תשע"ב  /כתה א'
המקצוע
תפילה

שם הספר

שם התלמיד/ה______________ :
מחבר  /הוצאה

סידור רינת ישראל (נוסח ספרד) גודל בינוני

המחיר
המירבי
44.00

עטיפה לסידור
משנה

משניות בשת"ף ,מסכת אבות פרק א'

תורה

חומש בראשית עם רש"י מנוקד
חוברת "להתחיל מבראשית" -ברמת פעמון -בית

מט"ח

10.55

חוברת העשרה לתלמיד על ספר בראשית -חלק א'

הרב אברהם
שושן/כנרת
הרב יוסי פלהיימר
תל מעלות
בונוס

42.00

"מפתח הקסם" המארז
חלק ראשון
חלק שני
חלק שלישי

מט"ח

"קוראים עם קסם" ,מקראת המשך לשיטת "מפתח
הקסם"
כתיבה" :נהנים לכתוב בכתב"/חיה קושניר

מט"ח

2..00

מט"ח

36.00

יסוד

33.00

רמות

4...0

אסתי עצמוני/
רכגולד

34.30

מתמטיקה
חינוך לשוני

רכישה אישית
רכישה מרוכזת

הרב אהרון פאלק
בית המלמדים
א .אבן שושן וא.
ביליק/קרית ספר

הלכה

הערות

"תפילה בהנאה"
"אנו מברכים"
מארז חוברות ה.ש.ב.ח.ה.

רכישה מרוכזת
22.00

6..0
106.00

רכישה מרוכזת
רכישה מרוכזת

22.11
34.1.
34.1.

מדעים

הבנת הנקרא :
מה סיפרו לי הסיפורים והשירים -חלק א'
במבט חדש  /כיתה א'

זה"ב

בצעד ראשון

אומנות

תיקיה חומה גודל (A3שרוך) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה
 2בלוק ציור גודל  A3דף דק + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 2בלוק ציור גודל  A3דף בריסטול (דף עבה)  + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 1חב' צבעי פנדה אומגה (סוג נמרח) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 2עפרונות ציור

.B6

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"
ציוד חובה (נא להביא ליום הראשון) :
 2 תיקיות מפל שקוף עם גומי ( A4לא צבעוני)












מחברות חכמות 1 :חשבון  1 ,עברית  10שורות.
מחברת חשבון  40דף.
 10מחברות עברית  10שורות  40דף ,כריכת קרטון חומה.
 1מחברת חלקה  40דף
חבילת עטיפות שקופות למחברות.
 1קלסר קשיח בצבע ירוק.
 4קלסרים שקופים דקים בצבעים :אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק ,לבן,
כתום,ורוד,סגול,שחור
 50שמרפים
קלמר :חבילת עפרונות ,מחקים ,מחדדים,
 oדבק סטיק (לא נוזלי)  ,מספריים (לא חדים) ,
 oחב' טושים עבים  ,טושים זוהרים וסרגל מתכת קטן.
 1 oחב' צבעי פסטל
מפית ומגבת לארוחת עשר.

לתשומת ליבכם:
 במהלך השנה תיתכן רכישה נוספת של חוברות וספרי לימוד על-פי הצורך,
כמו"כ תיתכן רכישת חוברות בהוצאה פנימית שלך ביה"ס .
 נא לוודא בחנות ששורות הכתיבה במחברות תהינה מודגשות ולא בהירות.
 נא לא לקנות מחברות עם כריכת פלסטיק צבעונית ,
(אנו עוטפות את המחברות בעטיפה מיוחדת ,
בנוסף עטיפת הפלסטיק מקשה על פתיחת המחברת וכתיבה בה).
 אין לרכוש יומן – בתחילת שנה תתבצע רכישה מרוכזת .
 נא לרשום שם על כל ספר ומקראה.
 עטיפת ספרים ומחברות תעשה בהתאם להנחיית המחנכת.

תלבושת
 חובה להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה – בשליש הראשון של שנת הלימודים נעצב יחד עם קהילת
ביה"ס את סמל ביה"ס העתידי שיודפס על גבי החולצות .
בנים  -ציצית  +כיפה ,חולצה ביה"ס בגוונים /לבן לראש חודש .
בנות – חולצת תלבושת בעלת אורך שרוול עד אמצע הזרוע.
יש להקפיד שהחצאיות תהיינה באורך מתחת לברך
 תלבושת ספורט – חולצת בי"ס  ,נעלי ספורט  ,בנים :מכנסי ספורט  ,בנות :מכנסי ספורט רחבים
וארוכים או . 3/4
 בימי חג ומועד/טקסים יש ללבוש חולצה לבנה עם סמל.
בברכת שנה טובה ומוצלחת ,
הצוות החינוכי

אילה צדוק
מנהלת ביה"ס

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"

בס"ד

"והילדים האלה ...נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחכמה( "...דניאל א' ,י"ז)

רשימת הספרים לשנת תשע"ב  /כתה ב'
שם הספר /המחבר

המקצוע

תפילה

סידור רינת ישראל (נוסח ספרד) גודל
בינוני
משניות בשת"ף ,חלק ב'

תורה

חומש בראשית עם רש"י מנוקד

משנה

שם התלמיד/ה________________ :

הוצאה

המחיר
המרבי
בש"ח
44.00

הרב אהרון פאלק
בית המלמדים

"תורת אמת" בראשית ,חלק א',ב'

א .אבן שושן וא.
ביליק/קרית ספר
הרב אברהם שושן

הלכה

פרקי הלכה לכיתה ב'

עמוס מימון/מעלות

42.00

מתמטיקה

מארז חוברות ה.ש.ב.ח.ה.
אביזרים
"סימנים בדרך" הבנה ,הבעה ולשון
חוברת פעילויות מס' 1
מקראה "בשפת השורות ב' " -מקראה
בלבד
"על קצה הלשון המחודש ב"

בונוס

111.00
5.00
46.00

הוצאת כנרת

41.10

דליה קורח-שגב,לאה
טל ,ד"ר עמנואל אלון
הוצאת מודן
דליה קורח-שגב,לאה
טל ,ד"ר עמנואל אלון
הוצאת מודן
אבן שושן

36.34

41.50

מדעים

במבט חדש  /כיתה ב'

רמות

41.10

מולדת
ואזרחות
אנגלית

"לחיות יחד בישראל" לכיתה ב' ספר
וחוברת
חוברות לימוד :

מט"ח

43.00

חינוך
לשוני

"כתיב לכל עט"

מילון כיס  -חובה

מט"ח

My First English Adventure

22.00

English
Adventure

1,2,3
אומנות

הערות

רכישה
אישית
רכישה
מרוכזת
רכישה
אישית
רכישה
מרוכזת

36.40

15.00
15.00
13.00

תיקיה חומה גודל (A3שרוך) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה
 2בלוק ציור גודל  A3דף דק + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 2בלוק ציור גודל  A3דף בריסטול (דף עבה)  +מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה1 .חב'
צבעי פנדה אומגה (סוג נמרח) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 2עפרונות ציור  1 , B6יח' דבק שקוף ( BIGפקק צהוב).

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"
ציוד חובה (נא להביא ליום הראשון) :
 5 תיקיות שקף בצבעים:אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק ,כתום.











 4מחברות חשבון  40דף.
 10מחברות עברית  14שורות  40דף.
חבילת עטיפות שקופות למחברות.
קלסר קשיח בגודל פוליו ,חבילת חוצצים שישה מדורים
שקיות תיוק.
קלמר :חבילת עפרונות ,מחקים ,מחדדים,
דבק סטיק (לא נוזלי)  ,מספריים (לא חדים) ,
חב' טושים עבים ,טושים זוהרים וסרגל מתכת קטן.
 1חב' צבעי פסטל
מפית ומגבת לארוחת עשר.

לתשומת ליבכם:
 במהלך השנה תיתכן רכישה נוספת של חוברות וספרי לימוד על-פי הצורך,
כמו"כ תיתכן רכישת חוברות בהוצאה פנימית שלך ביה"ס .
 אין לרכוש יומן – בתחילת שנה תתבצע רכישה מרוכזת .
 נא לרשום שם על כל ספר ומקראה.
 עטיפת ספרים ומחברות תעשה בהתאם להנחיית המחנכת.
 חשוב  :יש להקפיד על רכישת המהדורות החדשות !
 לידיעתכם :מספר ספרים ירכשו בקניה מרוכזת .בדרך זו אנו מוזילים את מחיר הקניה.

תלבושת
 חובה שהחצאיות תהיינה באורך מתחת לברך
 תלבושת ספורט – חולצת בי"ס  ,נעלי ספורט  ,בנים :מכנסי ספורט  ,בנות :מכנסי ספורט רחבים
וארוכים או . 3/4
להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה – בשליש הראשון של שנת הלימודים נעצב יחד עם קהילת
ביה"ס את סמל ביה"ס העתידי שיודפס על גבי החולצות .
בנים  -ציצית  +כיפה ,חולצה ביה"ס בגוונים /לבן לראש חודש .
בנות – חולצת תלבושת בעלת אורך שרוול עד אמצע הזרוע.
יש להקפיד
 בימי חג ומועד/טקסים יש ללבוש חולצה לבנה עם סמל.
בברכת חופשה נעימה,
הצוות החינוכי

אילה צדוק
מנהלת ביה"ס

בס"ד

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"

"והילדים האלה ...נתן להם האלוקים מדע והשכל בכל ספר וחכמה( "...דניאל א' ,י"ז)

רשימת הספרים לשנת תשע"ב  /כתה ג'
המקצוע

שם התלמיד/ה_________________ :

הוצאה

שם הספר /המחבר

מחיר
מרבי

הערות

בש"ח

תפילה
תורה

סידור רינת ישראל (נוסח ספרד) גודל בינוני
חומש שמות עם פירוש רש"י
חוברת עבודה ללימוד חומש שמות –
חלקים א',ב'
רש"י – האיש הכתב והפירוש

נביא

ספר יהושוע שופטים עם רש"י ומצודות
חוברת עבודה לתלמיד נביאים ראשונים
יהושוע
חוברת עבודה לתלמיד נביאים ראשונים
שופטים
פרקי הלכה לכתה ג'
קיצור שולחן ערוך מקור חיים
"משניות משמחות" מסכת ברכות

הלכה
משנה
חינוך
לשוני

מתמטיקה
מולדת
ואזרחות
מדעים
אנגלית

"סימנים בדרך" הבנה ,הבעה ולשון מס' 2
ספר
"סימנים בדרך"  2חוברת עבודה
"בשפת השורות" מקראה לכתה ג' –
מקראה בלבד
"על קצה הלשון המחודש ג' "

מאיר עיניים
שי אלבוים/דני ספרים
ענת זיסמן ,אלישבע
הורוביץ/תמיר
שי למורא -ירושלים
הרב אברהם שושן

25.00
29.90

הרב אברהם שושן

29.90

עמוס מימון/מעלות
הרב חיים דוד הלוי
הרב חנניה מלכה

38.60
48.00

מט"ח
מט"ח
"כנרת"

28.50
41.86

דליה קורח-שגב,לאה
טל ,עמנואל אלון/
הוצאת מודן
אבן שושן
בונוס

40.77

מט"ח

לחיות יחד בישראל לכתה ג'  -חוברת עבודה
במבט חדש  /כיתה ג'

רמות

4,5,6

49.50
129.00
5.00
30.15
21.00
49.90

English
Adventure

חוברות לימודMy First English :
Adventure 4,5,6
אומנות

קניה
מרוכזת
17.94

מילון כיס
מארז חוברות ה.ש.ב.ח.ה.
אביזרים
לחיות יחד בישראל לכתה ג' ספר

ספר לימוד Practice Pages Units - :

48.00
27.00
א36.00-
ב39.00-
34.12

תיקיה חומה גודל (A3שרוך) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה
 2בלוק ציור גודל  A3דף דק + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.

53.00
20.00

בית החינוך והלמידה ממ"ד תורני – מדעי "מורשת נריה"
 2בלוק ציור גודל  A3דף בריסטול (דף עבה)  + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 1חב' צבעי פנדה אומגה (סוג נמרח) + .מדבקה עליה יהיה רשום שם התלמיד והכיתה.
 2עפרונות ציור B6
 2יח' צבע אקרילי (לא חשוב איזה צבע).

ציוד חובה (נא להביא ליום הראשון) :
 5 תיקיות שקף בצבעים:אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק ,כתום.










 4מחברות חשבון  40דף.
 10מחברות עברית  14שורות  40דף.
חבילת עטיפות שקופות למחברות.
קלסר קשיח בגודל פוליו ,חבילת חוצצים שישה מדורים
שקיות תיוק.
קלמר :חבילת עפרונות ,מחקים ,מחדדים,
דבק סטיק (לא נוזלי)  ,מספריים (לא חדים) ,
חב' טושים עבים  ,טושים זוהרים וסרגל מתכת קטן.
מפית ומגבת לארוחת עשר.

לתשומת ליבכם:
 במהלך השנה תיתכן רכישה נוספת של חוברות וספרי לימוד על-פי הצורך,
כמו"כ תיתכן רכישת חוברות בהוצאה פנימית שלך ביה"ס .
 אין לרכוש יומן – בתחילת שנה תתבצע רכישה מרוכזת .
 נא לרשום שם על כל ספר ומקראה.
 עטיפת ספרים ומחברות תעשה בהתאם להנחיית המחנכת.
 חשוב  :יש להקפיד על רכישת המהדורות החדשות !
 לידיעתכם :מספר ספרים ירכשו בקניה מרוכזת .בדרך זו אנו מוזילים את מחיר הקניה.

תלבושת
 חובה להגיע לביה"ס בתלבושת אחידה – בשליש הראשון של שנת הלימודים נעצב יחד עם קהילת
ביה"ס את סמל ביה"ס העתידי שיודפס על גבי החולצות .
בנים  -ציצית  +כיפה ,חולצה ביה"ס בגוונים /לבן לראש חודש .
בנות – חולצת תלבושת בעלת אורך שרוול עד אמצע הזרוע.
יש להקפיד שהחצאיות תהיינה באורך מתחת לברך
 תלבושת ספורט – חולצת בי"ס  ,נעלי ספורט  ,בנים :מכנסי ספורט  ,בנות :מכנסי ספורט רחבים
וארוכים או . 3/4
 בימי חג ומועד/טקסים יש ללבוש חולצה לבנה עם סמל.

בברכת חופשה נעימה,
הצוות החינוכי

אילה צדוק
מנהלת ביה"ס

