בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש


לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:

עליכם לרכוש:

ילקוט
קלמר
מכשירי כתיבה

דגם פשוט ,מחולק לתאים ,ללא תמונות של דמויות
עפרונות מחודדים  ,מחק ,סרגל ,מחדד ,צבעים,
לורדים ,דבק סטיק ומספריים.

הספרים והציוד הרשומים למטה ירכשו ע"י ביה"ס .נא להביא  450ש"ח למסיבת שלום כתה א'.

קריאה
חשבון

ספר נקודאות ( 5חלקים)
חוברות מסלולים פלוס לכתה א' +אביזרי חשבון לכתה א +
חוברת גאומטריה לכתה א' +אביזרי גאומטריה לכיתה א'.

הבנת הנקרא

בין השורות לכתה א' -ע' באך
מפי עוללים -נוסח אשכנז

סדור
שמירת הלשון
חומש בראשית הוצאת בלום
תורה
מחברות ,תיקיות ,מחברת חכמה ,עטיפות למחברות  ,נילונים למחברות ועוד..
חוברת

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"

נהר הירדן  58רמת בית שמש



לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:

(סימון כוכבית מסמן שניתן לרכוש או להשאיל בפרויקט השאלת ספרים)

יומן
תורה
סידור
תהלים
חשבון

רכישה
מרוכזת ע"י
ביה"ס

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
חומש בראשית הוצאת "בלום" הגדול בלבד – משנה
שעברה
מפי עוללים ,נוסח אשכנז -משנה שעברה
באותיות גדולות וברורות
מסלולים פלוס לכתה ב' חוברות  + ,4,5,6אביזרים,
גאומטריה לכתה ב'  +אביזרים

אנגלית ד.
עברית
אנגלית ד.
אנגלית
עברית
הבנת הנקרא
כתיב
מולדת

ספר ילדותנו החדש לכתה ב'
בין השורות ע .באך -מהדורה חדשה
סודות הכתיב
דרך ארץ  -שד"ר

טבע

טבע הבריאה

" "Tell me in English ABCספר  +דיסק.
)Phonics A (Pearson

מחברות –  17מחברות  40דף  14שורות
 3מחברות  16דף  14שורות
 2מחברות חשבון  40דף.
 2מחברות אנגלית  40דף
 4תיקיות חצי שקופות גודל A4
קלסר קטן עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  20 +נילוניות ,דפדפת אחת בגודל
.A5

בלוק ציור
קלמר המכיל מכשירי כתיבה פשוטים :מומלץ לקנות מכשירי כתיבה לכל השנה

 3עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,דבק ,מספריים ,סרגל ,צבעים ,לורדים ,צבעי פנדה.
הספרים צריכים להיות עטופים
המחברות צריכות להיות עטופות בנילון שקוף.
חובה לרשום שם על כל הספרים והמחברות! (בתחילת השנה נאסוף את כל הספרים
והמחברות).

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש


לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:
(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

יומן
סידור
תהילים
חומש

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
נוסח אשכנז
אותיות גדולות וברורות
חומש שמות ,הוצאת "בלום" הגדול בלבד

נביא

ספר יהושע שופטים הוצאת אברמוביץ

חשבון

חוברות מסלולים פלוס לכיתה ג',7,8,9 ,
מסלולים גאומטריה לכתה ג' +אביזרים
– Time for Englishחברת  ,UPPספר  +חוברת

אנגלית ד.
עברית
רכישה אנגלית ד.
מרוכזת אנגלית
ע"י
ביה"ס

עברית

)Skill Sharpeners) Reading Level 2.1
))Evan Moore Publishing
)Skill Sharpeners) Spellinging Level 2 .2
))Evan Moore Publishing
ילדותינו החדש לכתה ג'

כתיב

"סודות הכתיב" של הלפרין לכתה ג'

הבנת הנקרא

בין השורות לכיתה ג' ע .באך – מהדורה חדשה
חוברות  .1 :פעלולי הפועל  -רימון .2 .מה זה משנה  -רימון.

מולדת

דרך ארץ  -קניה מרוכזת בתחילת השנה.

טבע

טבע הבריאה ג'

לשון

מחברת דפדפת  10 ,A4ניילוניות ו-תקיה חצי שקופה
מחברות 20 -מחברות  40דף  14שורות  +עטיפות פלסטיק
 8מחברות  16דף  14שורות
 2מחברות חשבון  40דף.
 2מחברות אנגלית  40דף
קלסר קטן עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  +ניילונית  +דפדפות.
 2תיקיות חצי שקופות גודל A4
בלוק ציור
קלמר המכיל מכשירי כתיבה פשוטים ,:מחק ,מחדד ,סרגל ,עפרון שפיץ לא מספיק צריך 3
עפרונות עם כן .מהדק קטן/סלוטיפ ,דבק סטיק (לפחות  5למשך השנה) דבק נוזלי,
לורדים/צבעים לורד זרחן ,מספרים חדות ,צבעי מים – סט פשוט (יבש) עם מכחול ,צבעי פנדה

ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס.

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש


לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:

(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
יומן
תפילת כל פה השלם ,נוסח אשכנז
סידור
חומש במדבר ,הוצאת בלום הגדול (בלבד)
חומש
ספר שופטים ,ספר שמואל א'
נביא
קיצור שולחן ערוך לתלמידים בלבד ,הוצאת שמע בני
דינים
אנגלית ד.
רכישה
" "Story Landשל פסי פרנקל  +חוברת עבודה +
מרוכזת עברית
דיסק מחברת דפדפת  10 ,A4ניילוניות ו-תקיה חצי
ע"י
שקופה
ביה"ס
אנגלית ד.
רכישה
)Skill Sharpeners) Reading Level 3.1
מרוכזת אנגלית
))Evan Moore Publishing
ע"י
Skill Sharpeners) Spellinging Level 3 .2
ביה"ס
))Evan Moore Publishing
חשבון
מסלולים לכתה ד' חוברות  +1,2,3,4חוברת
גאומטריה
הבנת הנקרא
בין השורות לכיתה ד' ע .באך מהדורה חדשה
עברית
ספר ילדותנו ד' ,הוצאת ישורון
כתיב
סודות הכתיב  -י .הלפרין מהדורה מחודשת
טבע
מחברת ספירלה גודל  72 ,A4דף
גיאוגרפיה
דרך ארץ  /ר .פרידמן
מחברות  15 -מחברות  40דף  14שורות
 1מחברות חשבון  40דף.
 3תיקיות חצי שקופות
 1מחברות אנגלית  40דף
קלסר קטן עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  +ניילונית  +דפדפות.
קלמר המכיל מכשירי כתיבה פשוטים 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,דבק,
מספריים ,סרגל ,צבעים ,לורדים ,צבעי פנדה.
ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס.

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש


לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:

(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

יומן
סידור
חומש
נביא
דינים
תנ"ך
אנגלית ד.
עברית
רכישה אנגלית ד.
מרוכזת אנגלית
הקבצה א'
ע"י
ביה"ס
רכישה אנגלית ד.
מרוכזת אנגלית
הקבצה ב'
ע"י
ביה"ס
הבנת הנקרא
עברית
לשון
חשבון
טבע
גיאוגרפיה

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
תפילת כל פה השלם נוסח אשכנז
חומש דברים ,הוצאת בלום הגדול (בלבד)
ספר שמואל ,ספר מלכים הוצאת שי למורא
קצור שלחן ערוך לתלמידים בלבד
סימנים פלדהיים
 English Tomorrow by P. Franklספר +חוברת +
דיסק
תקיה חצי שקופה ,דפדפת  10 ,A4ניילוניות ,מחברת
חוברת  -Coralרכישה אצל המורה בתחילת שנה
Sadlier Vocabulary level green
קלסר טבעות+ A4דפדפת
Evan ( (Skill Sharpeners) Reading Level 4
)Moore Publishing
ספירלה ירוקה – Grammarרכישה אצל המורה
בתחילת שנה
בין השורות ע .באך לכיתה ה' -מהדורה חדשה
ילדותינו לכתה ה' החדש הוצאת ישורון
סודות הלשון כיתה ה' הלפרין
מסלולים  1,2,3מט"ח  +ספר גאומטריה
מחברת ספירלה גודל  72 ,A4דף
גיאוגרפיה לכיתה ה' ,המפה ואזור הים התיכון \מט"ח

מחברות – 15 מחברות  40דף  14שורות
 מחברת גדולה בגודל A4
 2 מחברות חשבון  40דף.
 2 מחברות אנגלית  40דף
 קלסר קטן עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  +ניילוניות  +דפדפות.
 3 תיקיות חצי שקופות בגודל  + A4דפי דפדפת
קלמר המכיל מכשירי כתיבה פשוטים 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,דבק ,מספריים,
סרגל ,צבעים ,לורדים ,צבעי פנדה.
הספרים והמחברות צריכים להיות עטופים עם שם על הכריכה.

ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס.

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש



לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:

(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
יומן
תפילת כל פה השלם ,נוסח אשכנז
סידור
חומש בראשית ,הוצאת בלום הגדול (בלבד)
חומש
ספר מלכים
נביא
קצור שלחן ערוך לתלמידים בלבד
דינים
משנה שעברה
תנ"ך
אנגלית ד Plug It In. 1 .פ .פרנקל ספר  +חוברת  +דיסק
עברית
 -Library Book . 2פ.פרנקל
רכישה
אנגלית ד .חוברת  Pearlרכישה אצל המורה בתחילת שנה
אנגלית
מרוכזת
 -Sadlier Vocabulary level greenממשיכים
ע"י ביה"ס הקבצה א' מתשע"ח ,המורה אספה.
 +קלסר טבעות+ A4דפדפת
רכישה
אנגלית ד .חוברת  -Coralרכישה אצל המורה בתחילת שנה
אנגלית
מרוכזת
Sadlier Vocabulary level green
ע"י ביה"ס הקבצה ב'
קלסר טבעות+ A4דפדפת
עברית
ילדותינו ו' ,הוצאת ישורון  -מהדורה חדשה.
הבנת
"בין השורות" לכתה ו' ע .באך
הנקרא
דקדוק
סודות הלשון לכתה ו'
הסטוריה
"דברי ימי הבית השני" ,יקותיאל פרידלנדר  -מהדורה
חדשה.
טבע
חוברות מודפסות ,קניה אצל המורה בתחילת שנה.
חשבון
מסלולים לכתה ו' ספרים  +1,2,3ספר גאומטריה+
תקיה חצי שקופה
מחברות  20 -מחברות  40דף  14שורות או שורה אחת.
 2מחברות חשבון  40דף.
 3מחברות אנגלית  40דף
קלסר קטן עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  +ניילוניות +
דפדפות.
קלמר המכיל מכשירי כתיבה פשוטים 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,דבק,
מספריים ,סרגל ,צבעים ,לורדים.
הספרים והמחברות צריכים להיות עטופים עם שם על הכריכה
ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס.

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"
נהר הירדן  58רמת בית שמש


לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:
(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

יומן
סידור
חומש
נביא
דינים
תנ"ך
אנגלית ד .עברית

רכישה
מרוכזת
ע"י
ביה"ס

אנגלית ד.
אנגלית
הקבצה א'

רכישה
מרוכזת
ע"י
ביה"ס

אנגלית ד.
אנגלית
הקבצה ב'

חשבון –
הקבצה א'
חשבון –
הקבצה ב'
ספרות
הבנת הנקרא
הבעה
דקדוק
הסטוריה
טבע
גיאוגרפיה

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.
נוסח אשכנז
חומש שמות -מקראות גדולות הוצאת מאור בלבד
מחברת ספירלה גדולה חלק אחד A4
ספר מלכים (מכיתה ו')  +ספר ירמיהו בהוצאת שי למורא (בלבד)
קצור שלחן ערוך לתלמיד בלבד שמע בני
משנה שעברה
 - Plug It In– .1ממשיכים משנה שעברה .ספר  +חוברת.
 Keep in Touch .2ספר+חוברת +דיסק
 Grammar Plus 8 .3חיה אביעזר.
 Jadeרכישה אצל המורה בתחילת שנה
 Writing booklet .2רכישה אצל המורה בתחילת שנה +קלסר טבעות+
דפדפת
Sadlier Vocabulary level orange .3
 .1חוברת  -Pearlרכישה אצל המורה בתחילת שנה
 – Sadlier Vocabulary level green .2ממשיכים משנה שעברה ,המורה
אספה
 .3קלסר טבעות+ A4דפדפת
שילובים במתמטיקה הוצאת מכון ויצמן חלק א' סגול ,חלקים ב' +ג 'כחול.
מחברת חשבון גודל  72, A4דף
שילובים במתמטיקה ,הוצאת מכון ויצמן -חלק א' ספר סגול  ,חלקב' +ג' ירוק +
מחברת חשבון  72 A4דף  +תקיה לשיכפולים
בעין הקורא -ס .הכהן
"בין השורות" לכיתה ז' ע .באך
קלסר גדול עם טבעות גודל  A5צבע חלק [לא פלסטיק]  +ניילוניות +
דפדפות.
סודות הלשון -י .הלפרין לכתות ז' החדש
" קורות הדורות" פ .רייסנר  /חלק א'  +מרקר צהוב זורח
חוברות מודפסות ,קניה אצל המורה בתחילת שנה.
אירופה ללא גבולות  -ספר /ז .קליין

מחברות  -ולא קלסרים!  2מחברות  40דף שורה אחת 2 ,מחברות חשבון  40דף 2 .מחברות אנגלית 40
דף/קלסר
 3תיקיות חצי שקופות בגודל  + A4דפי דפדפת
קלסר טבעות  + A4דפים
קלמר ובו מכשירי כתיבה פשוטים :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,דבק ,מספריים ,סרגל ,צבעים/לורדים.
הספרים והמחברות צריכים להיות עטופים עם שם על הכריכה.

ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס

.

בס"ד

בית יעקב "מגן אבות"

נהר הירדן  58רמת בית שמש



לכבוד הורי תלמידותינו היקרות!
שלום וברכה,
להלן רשימת הספרים והציוד של בתכן לשנה"ל תשע"ט:
(סימון כוכבית מסמן שהספר נמצא בפרוייקט השאלת ספרים)

יומן
סידור
ספר תהילים קטן
פרקי אבות עם פרוש
הברטנורא
חומש
נביא
דינים
תנ"ך
יהדות
דקדוק
הבנת הנקרא
ספרות
אנגלית ד .עברית

רכישה אנגלית ד .אנגלית
מרוכזת הקבצה א'
ע"י
ביה"ס
רכישה אנגלית ד .אנגלית
מרוכזת הקבצה ב'
ע"י
ביה"ס
חשבון הקבצה א'
חשבון הקבצה ב'
טבע

קניה מרוכזת בביה"ס ,אין לקנות יומן אחר.

הוצאת יסוד מלכות בלבד!
ויקרא מקראות גדולות הוצאת מאור בלבד
ישעיהו הוצאת "נחמד למראה" בלבד
קצור שלחן ערוך שמע בני  +קלסר בגודל A4
חוברת עבודה בקניה מרוכזת
משנה שעברה
בשנה זו תינתנה עבודות מתוך ספר התודעה וספר החינוך ,חשוב
שיהיו ספרים אלו בבית
סודות הלשון לכיתה ח' -הלפרין
בין השורות לכתה ח' ע .באך
בעין הקורא -ס .הכהן

 - Keep in Touchממשיכים משנה שעברה .ספר  +חוברת +דיסק
 2 +מחברות .אם לא קניתם שנה שעברה צריך לקנות.
 Grammar Plus 8חיה אביעזר.
 Goldרכישה אצל המורה בתחילת שנה
קלסר טבעות+ A4דפדפת
חוברת  -Pearlממשיכים משנה שעברה ,המורה אספה
 – Sadlier Vocabulary level greenממשיכים משנה שעברה,
המורה אספה + .קלסר טבעות+ A4דפדפת
שילובים במתמטיקה הוצאת מכון ויצמן (ספרים כחולים חלק א'+
חלק ב')  +מחברת חשבון גודל  72, A4דף.
שילובים במתמטיקה הוצאת מכון ויצמן חלק א  +ב ספר ירוק.
+מחברת חשבון  72 A4דף  +תקיה לשיכפולים
חוברות מודפסות ,קניה אצל המורה בתחילת שנה.

מחברות– ולא קלסרים  20מחברות  40דף שורה אחת
 2מחברות חשבון  40דף.
קלמר ובו 2 :עפרונות מחודדים ,מחק ,סרגל ,מחדד ,צבעים או לורדים ,דבק ,מספריים.
אין לקנות קלסר אוגדן אלא לכל מקצוע מחברת נפרדת .הספרים והמחברות צריכים להיות
עטופים עם שם על הכריכה.

ספרי אנגלית לדוברות אנגלית ימכרו ברכישה מרוכזת ע"י ביה"ס.

