"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות א'  -תשע"ט
קריאה -
קוראים ולומדים בהנאה המחודש \ רכגולד .חוברת *1-5
נהנים לכתוב בכתב /חיה קושניר*
חוברות נוספות ירכשו בראשית השנה.

חשבון -
כשרים והקשרים במתמטיקה חוברות  / 1,2,3האוניברסיטה העברית חינוך מתמטי*
מחברת החשבון שלי לכיתה א'  -כשרים והקשרים
אביזרים  :סרגל צורות – כשרים והקשרים
תבנית של  10ביצים וביצים מקלקר – כשרים והקשרים

ציוד -
קלמר 5 ,עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,חבילת צבעי פסטל או צבעי עפרון ,דבק סטיק,
טושים 3,מרקרים ,מספריים ,סרגל ,פלסטלינה ,קרש חיתוך לעבודה בפלסטלינה ,לוח מחיק
קטן 2 ,טושים מחיקים 5 ,תיקיות חצי שקופות ,תיקיה (עם גומי).
מחברות:
 4מחברת חלקות 4 ,מחברות  10שורות לכיתה א'(שימו לב לשורות מודגשות) לא מחברות
חכמות 3 ,מחברות חשבון.

הערות :
* לא לעטוף את הספרים והמחברות עד לאסיפת ההורים.
* יש להדביק מדבקות על כל הציוד ולרשום את שם התלמיד/ה.
* תיתכן רכישה נוספת של ספרים וציוד במהלך השנה.
* תלבושת אחידה  -יש לרכוש תלבושת אחידה לקיץ ולחורף.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ב'  -תשע"ט
הבנת הנקרא ,הבעה ולשון -
המקראה שלי ב' – חלק א'  +ב'  /חיה דוידזון (חדש)
מילון אבן שושן לתלמידי בית הספר .מחודש ומעודכן לשנות האלפיים (ירוק)* .

חשבון * -
כשרים והקשרים במתמטיקה חוברות  / 4,5האוניברסיטה העברית חינוך מתמטי*
מחברת החשבון שלי לכיתה ב'  -כשרים והקשרים*
ספר גאומטריה  -ה.ש.ב.ח.ה .הוצאת יבנה/בונוס*
אביזרים :תבנית של  10ביצים וביצים מקלקר –כשרים והקשרים*

אנגלית -
( "My First English Adventure 1-2-3 stage 1" / English Advetureחדש)
ציוד :קלמר 3 ,עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,חבילת צבעי פסטל או צבעי עפרון ,דבק
סטיק ,דבק סלוטיפ ,סרגל ,מספריים 3 ,מרקרים בצבעים שונים ,תיקיה (עם גומי),
 5תיקיות חצי שקופות ,מחברות עברית  10שורות (לשים לב שהשורות בולטות וברורות),
 2מחברות חשבון ,אחת מהן ספירלה גודל פוליו ,יומן תלמיד יומי ,לוח מחיק ,טושים
מחיקים.

הערות:
* יש לעטוף את כל הספרים ,החוברות והמחברות.
* יש להדביק מדבקות על כל הציוד ולרשום את שם התלמיד/ה.
* תיתכן רכישה נוספת של ספרים וציוד במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ג'  -תשע"ט
עברית  :ספרות ,הבנת הנקרא ,הבעה ולשון-
"על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"  /הוצאת מודן( .חדש)

חשבון*-
שבילים פלוס + 7,8,9 :חוברת גיאומטריה .הוצאת כותר.

מדעים * -
"במבט חדש  -מדע וטכנולוגיה" לכיתה ג'  /הוצאת רמות .מהדורה מחודשת.

תורה * -
תנ"ך מלא.

אנגלית * -
 / Click 1בהוצאת אריק כהן.

ספר קריאה*-
חיית החושך  -אורי אורלב /עם עובד

הערות:
* תיתכן רכישת ספרים נוספת במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ד'  -תשע"ט
עברית :ספרות ,הבנת הנקרא ,הבעה ולשון -
"צועדים בדרך המילים  /בינה גלר – טליתמן  /הוצאת כנרת( .חדש)

חשבון * -
שבילים פלוס –  + 10,11,12חוברת גיאומטריה .הוצאת כותר.

אנגלית * -
 \Click3אריק כהן

מדעים * -
"במבט חדש-מדע וטכנולוגיה" לכיתה ד'  /הוצאת רמות .מהדורה מחודשת.

תנ"ך -
תנ"ך מלא.

ספר קריאה * -
פצפונת ואנטון  -אריך קסטנר  /אחיאסף
הערות:
* תיתכן רכישת ספרים נוספת במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ה'  -תשע"ט
עברית :הבנת הנקרא ,הבעה ולשון * -
על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ,ממלכתי  /עמנואל אלון ,לאה טל ,דליה
קורח-שגב

חשבון ( -חדש)
שבילים פלוס  + 13,14,15ספר גיאומטריה.
ערכת אביזרים.

מדעים -

"במבט חדש-מדע וטכנולוגיה" לכיתה ה' /הוצאת רמות .מהדורה מחודשת* .
(בנוסף ,ספר מתוקשב – ניקנה ע"י ביה"ס).

תנ"ך -
תנ"ך מלא.

אנגלית -

 OUR WORLDהוצאת אריק כהן ,ספר  +חוברת* .
חוברת דקדוק  GRAMMAR HELPER1של הוצאת * .UPP
גיאוגרפיה * -
יוצאים מהמפה לכיתה ה'  -ספר  /הוצאת מט"ח.
מסביב לים התיכון  /ארנון סופר ובילי סביר  /הוצאת מט"ח.
אטלס לבתי ספר יסודיים וחטיבת הביניים  /יהושע אורנשטיין  /הוצאת ספרים יבנה.

ספר קריאה * -
הבכור לבית אב"י – דבורה עומר  /עם עובד

הערות:
* תיתכן רכישת ספרים נוספת במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ו'  -תשע"ט
עברית :הבנת הנקרא ,הבעה ולשון -

"על קצה הלשון ומעולמה של ספרות"  /הוצאת מודן* .
מתמטיקה * -
ה.ש.ב.ח.ה  -לכיתה ו'  /הוצאת בונוס .מהדורת תשע"ז.
שברים פשוטים
מספרים עשרוניים אחוזים וחקר נתונים
מידות עשרוניות קנ"מ פעולות החשבון -הרחבה
גאומטריה  +ערכת אביזרים לתלמיד

גיאוגרפיה * -
"חוקרים ארץ" לכיתה ו'  /הוצאת מט"ח( .בנוסף ,ספר מתוקשב – ניקנה ע"י ביה"ס).

מדעים -

"במבט חדש-מדע וטכנולוגיה" לכיתה ו'  /הוצאת רמות .מהדורה מחודשת* .
(בנוסף ,ספר מתוקשב – ניקנה ע"י ביה"ס).

תנ"ך * -
תנ"ך מלא.

אנגלית -

 \Coolאריק כהן *
 / Grammar Helper 2הוצאת ( UPPחוברת ירקרקה) *
היסטוריה -

"מסע אל העבר  -יוון ,רומא וירושלים"  -הוצאת מט"ח* .
ספר קריאה * -
האי ברחוב הציפורים  -אורי אורלב  /כתר 1981

הערות:
* תיתכן רכישת ספרים נוספת במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ז'  -תשע"ט
ספרות -

"שורשים וכנפיים" לכיתה ז'\ הוצאת כינרת* .
עברית :הבנת הנקרא ,הבעה ולשון -
"מילה טובה מאוד"  /הוצאת מט"ח (חדש)

מתמטיקה * -
מתמטיקה לכיתה ז' /אתי עוזרי ויצחק שלו .בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לשנת
הלימודים תשע"ז .חלקים א' ,ב' ,ג'( .חלק א' – פס ירוק ,חלק ב' – פס כחול ,חלק ג' –
סדרת צמרת)
קבוצת מיצוי -

אתי עוזרי ויצחק שלו מתמטיקה לכיתה ז' .רק חלק א' (ספר כתום).
מתמטיקה משולבת כיתה ז' חלקים ב' ,ג'  -מסלול ירוק (ספר ירוק).

מדעים * -
מדעי החומר לכיתה ז'/כותר /מט"ח

תנ"ך * -
תנ"ך מלא.

היסטוריה * -
"מסע אל העבר  -עולמות נפגשים  -מאות  /" 5-16הוצאת מט"ח.

גיאוגרפיה -
אדם וסביבה בעידן הגלובלי  /הוצאת מט"ח( .בנוסף ,ספר מתוקשב – ניקנה ע"י ביה"ס).

ערבית * -
"אל ערבייה"  -חלק א'  -מהדורה חדשה  /הוצאת מעלות.

אנגלית * -
 SKY HIGHספר  +חוברת  /הוצאת אריק כהן

הערות:

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

"נטעים"  -בית ספר לחינוך סביבתי
רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתות ח'  -תשע"ט
ספרות -

"שורשים וכנפיים" לכיתה ח'\ הוצאת כינרת* .
עברית :הבנת הנקרא ,הבעה ולשון -
"מילה טובה מאוד"  /הוצאת מט"ח (חדש)

מתמטיקה * -
מתמטיקה לכיתה ח' /אתי עוזרי ויצחק שלו .בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה לשנת
הלימודים תשע"ז .חלקים א' ,ב'.
קבוצת מיצוי :מתמטיקה משולבת כיתה ח' חלקים א' ,ב'  -מסלול ירוק (ספר ירוק).

מדעים *-
מדעי החומר לכיתה ח' /הוצאת מט"ח כותר.
מדעי החיים לכיתה ז' /כותר /מט"ח (ספר הלימוד מכיתה ז').

ערבית * -
"אל ערבייה"  -חלק א' ,מהדורה חדשה  -ממשיכים עם הספר מהשנה שעברה.

היסטוריה * -
"מסע אל העבר  -קדמה ומהפכות" -מאות  / " 16-19הוצאת מט"ח.

אנגלית * -
 - Keep thinkingספר  +חוברת  /הוצאת אריק כהן (חדש)

 / Grammar Helper 4הוצאת * UPP
תנ"ך * -
תנ"ך מלא.

גיאוגרפיה -

כדור הארץ – סביבה  -אדם / .הוצאת מט"ח* .
(בנוסף ,ספר מתוקשב – ניקנה ע"י ביה"ס).

הערה:
* תיתכן רכישת ספרים נוספת במהלך השנה.

*

ספרים שנלמדו בשנת הלימודים תשע"ח.

