
 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשארשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 כתב רש"י מנוקד -חומש בראשית .א תורה
 לך-פסוק בפסוק, בראשית. נח, לך .ב

 א. הוצאת כ. בונוס
 מחשבת בצלאלב.  

--- 

V 

 V עמוס מימון לימוד הלכה ממקורה וטעמה לכיתה א' –הלכה לתלמיד  דינים

 ברכישה מרוכזת בית המלמדים משניות בשת"פ חוב' בשירה בתנועה ופעלתנות משנה

 כישורי  שפה

        

 חלק ראשון  מפתח הקסם לחמ"ד, .א

 , חלק שנילחמ"ד מפתח הקסם .ב

 שלישימפתח הקסם לחמ"ד, חלק  .ג

 אותיות הכתב של קסם. .ד

 קוראים עם קסם .ה

 מט"ח .א

 מט"ח .ב

 מט"ח .ג

 מט"ח .ד

 מט"ח .ה

V 

V 
V 
V 
V 

 חשבון
 והנדסה

 V א. מט"ח א. שבילים פלוס א', מארז

 --- ב. מט"ח גיאומטריה -ב. שבילים  פלוס א', מארז אביזרים

 --- ג. מט"ח חשבון -ג. שבילים פלוס א' מארז אביזרים 

                 להיות בריאיםב.  החושים שלנו : א.במבט חדש מדע
 מעגל עונות השנהג. 

 V רמות

 -My first English Adventure REVISED 0CURRICULUM אנגלית

Activity Book Units  1-2-3 
English Adventure Hd  V 

 V אסתי עצמוני בצעד ראשון זה"ב

גר' + צבעי פנדה + צבעי עיפרון +  240בלוק ציור קטן  אמנות
עם גומי )לא תיקיית אמנות  A4תיקיה קשיחה בגודל 

 רגילה(

 --- 

 
 

 
 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:

 

בין השעות  19/26/8בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 
 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.

 
 שקופותדף+ עטיפות  40מחברות חשבון  5 למחברות. שקופותשורות + עטיפות  10דף  40 –מחברות עברית  :ציוד כללי

 –למחשבים   עפרונות , צבעים, מחדד וכלי הנדסה,  תיקיה קשיחה מקרטון בגודל פוליו. למחברות, חב' תיקיות גב שקוף.
disk on key  ותיקייה חצי שקופה. עם מחזיק מפתחות + שם התלמיד לזיהוי 

עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם סמל   – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
 כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. לטקסים

 -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד צווארון עגול    , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות
 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה

טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול / שחור,   ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –בנות 

קושי. מצדנו  וייווצריהיו מצויים בחנות , אחרת הספרים לא כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י את המרבנעשה 

 לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס. ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( אבקש לרכוש כמו כן, 
 

  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 

 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            
  

 .V  -ב מסומן שלא. מי שמשתתף ירכוש מה שתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל*  שימו לב: תלמידים שלא מ

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשברשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 ---  סידור תפילה  תפילה

 בידי התלמידים. מצוי – י מנוקד"חומש בראשית עם רש .א תורה
 ויחי(. -)וירא  חלק ב' -תורה מבראשית  .ב

 
 אברהם  שושן ב.

--- 
V 

 V עמוס מימון לימוד הלכה ממקורה וטעמה לכיתה ב'  –הלכה לתלמיד  דינים
 ברכישה מרוכזת בית המלמדים משניות בשת"פ חוב' בשירה בתנועה ופעלתנות משנה

 כישורי 
       שפה 

          ות לכיתה ב' א'+ב' על קצה הלשון מעולמה של ספרא. 
 לחינוך הממ"ד

 לכיתה ב' חוברת ראשונה –הבנתי את הקטע  ב.

 מודן א.

 יבנה בונוסב. 
V 

 

 V מט"ח מקראה. –לחיות יחד בישראל ב'  מולדת
 V רכס א"ב  של המדע לכיתה ב' מדע

 חשבון
 והנדסה 

 V מט"ח א. שבילים לכיתה ב', מארז

 ---  ב. שבילים לכיתה ב', מארז אביזרים חשבון + הנדסה + גופים.

 V אריק כהן  Click 1 אנגלית
 ---  כיסי ניילון לשמירת שירונים. 40תיק כריכת פלסטיק עם  מוסיקה

גר' + צבעי פנדה + צבעי עיפרון + תיקיה  240בלוק ציור קטן  מנותא
 עם גומי )לא תיקיית אמנות רגילה(. A4קשיחה בגודל 

 --- 

 

 
 

 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:
 

בין השעות  19/26/8בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 
 ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.** הורים המעוניינים להתנדב 

 
 

 שקופותדף+ עטיפות  40מחברות חשבון  5 למחברות. שקופותשורות + עטיפות  14דף  40 –מחברות עברית  :ציוד כללי
  יחה מקרטון בגודל פוליו.,  תיקיה קש+ מחשבון עפרונות , צבעים, מחדד וכלי הנדסה למחברות, חב' תיקיות גב שקוף.

    מחזיק מפתחות + שם התלמיד לזיהוי ותיקייה חצי שקופה.                                                                           עם   disk on key –למחשבים 
 שורה אחת . -לה ומחברת ספירלה גד

עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם   – בלבד  , שחור, אפור וסגולכלתחולצה כחולה או ת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
 כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. סמל לטקסים

 -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד צווארון עגול    , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות
 הברכיים.!  חצאית כחולה / שחורה המכסה את חובה

טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול /   ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –שחור, בנות 

קושי.  וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י רבאת המנעשה  דנומצ

 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.
 

  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 

 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            
  

 .V  -ב מסומן שלא. מי שמשתתף ירכוש מה שתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל*  שימו לב: תלמידים שלא מ

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פהלימודים תש',   לשנת גרשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

השאלת ספרי 
 הלימוד

 ---  סידור תפילה  תפילה

 לא מקראות גדולות!(פירוש וכתב רש"י ) - חומש שמות  .א תורה

 ב'-חלקים א' ספר שמות - חייםתורת  .ב

 הוצאת מאירת עיניים 

 אברהם שושן ב.

--- 

V 

 "נחמד למראה"  - שופטים - יהושע  .א נביא

 ספר יהושע - חייםתורת  .ב

 תורה מפוארה .א

 אברהם שושן .ב

--- 

V 

 V מרכז הוראה והלכה   לקט משניות -משניות בהירות לכיתה ג'  משנה

 לכיתה ג' לימוד הלכה ממקורה וטעמה –הלכה לתלמיד  דינים

 )מהדורה מתוקנת(
 V עמוס מימון

 כישורי

 שפה  

ומעולמה של ספרות לחינוך הממלכתי על קצה הלשון א. 

 חלקים א+ב דתי

 שנייה לכיתה ג' חוברת –ב. הבנתי את הקטע 

 מודןא. 

 ב. יבנה בונוס

V 

 V מט"ח חלק ג' )מקראה בלבד( –לחיות יחד בישראל   מולדת

+ חוב'  מסע בכדור פורח אל העמק הנעלם -מסע מדע ג' מדע

 עבודה 

 V כנרת זמורה אביטן

 חשבון

 והנדסה 

 V מט"ח   א. מארז שבילים לכיתה ג'   

 ---  פרקי גיאומטריה אביזרים לתלמידב. מארז 

 ---  ג. מארז אביזרים לתלמיד מבנה עשרוני

 V אריק כהן Click 2 אנגלית

 ---      שקיות. 40 –קלסר שירים קיים  מוסיקה

)לא תיקיית אמנות  עם גומי A4גר' + צבעי פנדה + צבעי עיפרון + תיקיה קשיחה בגודל  240בלוק ציור קטן  מנותא

 .רגילה(

 
 

 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:
 

בין השעות  19/27/8בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 
 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.

 
 –למחשבים כלי הנדסה ומחשבון,  מחברות אנגלית, 2מחברות חשבון,  5שורות ,  14 – דף 40 מחברות עברית 10 ציוד כללי:
disk on key  .קלסר גדול + חוצצים + דפי פוליו שורה. חב' תיקיות גב שקוף. עם מחזיק מפתחות + שם התלמיד לזיהוי 

ם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם ע  – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
צווארון   , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. סמל לטקסים

 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד עגול  
טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול /   ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  ת ספורטאין חובה לצבע בחולצ בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –שחור, בנות 

דנו קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 . לרכוש חוב' משומשותנא לא  למדו.ישכל הספרים י רבאת המנעשה 

 
  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .18/91/אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ

 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 
 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            
  

 .V -ב מסומן שלא. מי שמשתתף ירכוש מה שתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל*  שימו לב: תלמידים שלא מ

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשדרשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 ----  סדור תפילה  תפילה
 מאירת עיניים יקרא עם פירוש רש"יחומש ו .א תורה

 ויקרא -תורת חיים  .ב
 א. התנ"ך המפואר

 אברהם שושןב. 
---- 
V 

 מצוי בידי התלמידים –"נחמד למראה"  –שופטים  .א נביא
 ספר שופטים -ישקו העדרים  .ב
 ב'  מקראות גדולות–שמואל א'  .ג
 לתלמידחוברת  -שמואל א'  - תורת אמת .ד

 
אורן גוטמן,  ב.

 ישראל יוקל
 

 אברהם שושןד. 

 
V 
--- 
--- 
V 

 מקור חיים - קיצור שולחן ערוך .א דינים

 כנית לימודים חדשה()ת –הלכה לתלמיד לכיתה  ד'  .ב

 הרב חיים דוד הלוי .א

 עמוס מימון .ב

---- 

V 

 V חנניה מלכה  "אין עומדין" פרק מסכת ברכות -גמרות משמחות   בנים-תלמוד 

 V מרכז הוראה והלכה משניות בהירות לכיתה ד'      בנות -משנה 

 ולמה של ספרות לחינוך הממ"דד' ומע על קצה הלשון א.  כישורי שפה

 חוברת שלישית לכיתה ד' –ב. הבנתי את הקטע 

 מודןא. 

 ב. יבנה בונוס

V 

 V זמורה -כנרת  ז. מימוני / בישוב שלנו ובסביבתו מולדת

 V רמות מסע בצוללת אל האי המסתורי  -מסע מדע ד'  מדע

 V מט"ח א. מארז שבילים לכתה ד'  והנדסה חשבון 

 ---- מט"ח  ב.  מארז אביזרים לתלמיד

 V אריק כהן חוב'  Click  3 + (practice book) אנגלית

 ----  )מצוי בידי התלמידים(. קייםשירים קלסר   מוסיקה
 A4תיקיה קשיחה בגודל + שחור  + צבעי פנדה + עט פילוט  + צבעי עיפרון  B6גר' +  עפרון  240בלוק ציור קטן  אמנות

 .)לא תיקיית אמנות רגילה(  עם גומי

 
 

 בפרויקט השאלת ספרי לימוד:תלמידים המשתתפים 
 

בין השעות  19/27/8בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 

 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.
 
 

 disk on –למחשבים סיו, אכלי הנדסה ומחשבון ק מחברות אנגלית, 2מחברות חשבון,  5שורות ,  14 מחברות עברית 10 :ציוד כללי

key  ,קלסר חוצצים ודפי פוליו שורה.חב' תיקיות גב שקוףעם מחזיק מפתחות + שם התלמיד לזיהוי , 
עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם סמל   – בלבד  וסגול, שחור, אפור חולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס

 כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. לטקסים
!  חובה -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד צווארון עגול    , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות

 חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.
 –, בנות קו )ולא ג'ינס( בצבע כחול / שחורטרי  ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  חובה לצבע בחולצת ספורט אין בגדי ספורט

 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך.
את דנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 

 . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י המרב
 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.

 
 
 

  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 

 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחליםהנהלת 

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            
  

 .V  -ב מסומן שלא*  שימו לב: תלמידים שלא משתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל . מי שמשתתף ירכוש מה 

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשהרשימת ספרי הלימוד לכיתה  

 
 

 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:
 

בין השעות  19/28/8בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 

 הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.** 
 

עם מחזיק   disk on key –ומחשבון קסיו,   למחשבים  כלי הנדסה, מחברות חשבון 5 +  שורהדף  40 –מחברות עברית  10 :ציוד כללי
  מפתחות + שם התלמיד לזיהוי.

. עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם סמל לטקסים  – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
 צווארון עגול   , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנותכחולים / שחורים אחרי הברך.  מכנסיים

 חולה / שחורה המכסה את הברכיים.!  חצאית כחובה -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד 
 –טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול / שחור, בנות   ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט

 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך.
 אתדנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 

 . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י המרב
 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.

 
  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ

 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים

                                            
 גילה בן אלישע                                           

  מנהלת ביה"ס                                           

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

השאלת ספרי 
 הלימוד

 ---  נא לרכוש סידור אישי -סדור תפילה תפילה
  מקראות גדולות במדברחומש  .א תורה

 במדבר -תורת חיים  .ב

 
 

 אברהם שושןב. 

--- 
V 

 ב'  מקראות גדולות–שמואל א'  א. נביא
מצוי בידי  -לתלמיד חוב' –שמואל א'  -תורת אמת  ב. 

 התלמידים.
 ג. תנ"ך שלם

 
 אברהם שושן .א

--- 

V 
 

--- 
 מקור חיים - קיצור שולחן ערוך .א דינים

 כנית לימודים חדשה(הלכה לתלמיד ה' )ת .ב
 הרב חיים דוד הלוי .א
 עמוס מימון .ב

--- 
V 

הרב חיים  -יגעת ומצאת   מסכת ברכות פרק "תפילת השחר" בנים -תלמוד
 אפרתי

V 

 V מרכז הוראה והלכה משניות בהירות לכיתה ה'  בנות -משנה
 שפה כישורי 

        
/ עמנואל אלון, ' ה' ומעולמה של ספרות לחמ"ד על קצה הלשון א. 

 .שגב, לאה טל-דליה קורח
 חוברת רביעית –ב. הבנתי את הקטע 

 מודןא. 
 ב. יבנה בונוס

 

V 

 V מט"ח .א סבירמסביב לים התיכון/ארנון סופר. בילי  גיאוגרפיה
 

 כנרת ה' -מסע מדע  מדע
        

V 

 חשבון
        והנדסה

  

, פעולות במספרים עד מיליון חלק א'; שברים 1שבילים ה', ספר 
 שלביות-חלק ג'; בעיות מילוליות רב

 V מט"ח

, פעולות במספרים עד מיליון חלק ב'; שברים 2שבילים ה', ספר 
 חלק ד'; ספרות רומיות

 V מט"ח

, ממוצע וחקר נתונים; מספרים עשרוניים; 3שבילים ה', ספר 
 אחוזים

 מט"ח
 

V 

 V מט"ח ןוח  , גאומטריה4שבילים ה', ספר 
 ---- מט"ח ןוח  מארז אביזרים חשבון והנדסה –שבילים 

             -Hey!, Foundation Level Stage 2, Student's אנגלית
Book+ Workbook 

 V כהן אריק

  )מצוי בידי התלמידים(   קייםשירים קלסר   מוסיקה
 

 

עם  A4+צבעי עיפרון + צבעי פנדה + עט פילוט  שחור  + תיקיה קשיחה בגודל  B6גר' +עפרון  240בלוק ציור קטן  אמנות                  
 גומי  )לא תיקיית אמנות רגילה(.

 .V  -ב מסומן שלא*  שימו לב: תלמידים שלא משתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל . מי שמשתתף ירכוש מה 

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשורשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד
 ---                נא לרכוש סידור אישי –סדור  תפילה
 מקראות גדולות חומש דברים .א תורה

 תנ"ך שלם .ב
 דברים -לגדול עם התורה  .ג

 
 
 עדיאל שושני ג.

--- 
--- 
V 

 דולותמקראות ג – ב'-שמואל א' א. נביא
 חוברת לתלמיד -שמואל ב'  -תורת אמת ב. 

 
 אברהם שושן .א

--- 
V 

 קיצור שולחן ערוך .א דינים
 חדשה(כנית לימודים הלכה לתלמיד ו' )ת .ב

 הרב חיים דוד הלוי .א
 עמוס מימון .ב

--- 
V 

הרב  -יגעת ומצאת  "אלו מציאותמסכת בבא מציעא פרק " תלמוד בנים
 חיים אפרתי

V 

 V מרכז הוראה והלכה משניות בהירות לכיתה ו' בנות-משנה 
-/ דליה קורחומעולמה של ספרות לחמ"ד  –על קצה הלשון ו' א.  כישורי שפה

  אלון שגב, לאה טל, עמנואל
 חוברת חמישית –הבנתי את הקטע ב. 

 מודןא. 
 ב. יבנה בונוס

V 
 

 V מט"ח   חוקרים ארץ גיאוגרפיה
 V מעלות / ת"למדור לדור חלק א'  היסטוריה

 V רמות לכיתה ו' –מסע מדע  מדע
 חשבון 

 והנדסה 
 V מט"ח 16שבילים פלוס לכיתה ו' חלק 
 V מט"ח 17שבילים פלוס לכיתה ו' חלק 
 V מט"ח 18שבילים פלוס לכיתה ו' חלק 

 V מט"ח  אומטריה / צוות מט"חישבילים ו', ג
 --- מט"ח שבילים פלוס לכיתה ו', ערכת אביזרים

 Cool – book and workbook אנגלית
 

 V אריק כהן

 --- אוקספורד המלצה על מילון כיס
    .בידי התלמידים אמצ. נקלסר קיים מוסיקה

+ צבעי עיפרון + צבעי פנדה +  B6גר'  + עפרון  240בלוק ציור קטן  אמנות
)לא תיקיית  עם גומי  A4+ תיקיה קשיחה בגודל   עט פילוט שחור
 אמנות רגילה(.

  

 
 

 בפרויקט השאלת ספרי לימוד:תלמידים המשתתפים 
 

בין השעות   28/8/19בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-12:00. 

 

 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.
 

עם מחזיק   disk on key –ומחשבון קסיו,   למחשבים  כלי הנדסה, מחברות חשבון 5 +  שורהדף  40 –מחברות עברית  10 :ציוד כללי
 קלסר + דפי פוליו וחבילת שמרדף. מפתחות + שם התלמיד לזיהוי.

בנה עם עם סמל בי"ס, חולצה ל  – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
 כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. סמל לטקסים

 -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד צווארון עגול    , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות
 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה

טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול /   ספורט מכנסי  חובה! – עם סמל בי"ס אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –שחור, בנות 

את דנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י רבהמ

 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.
 

  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 

 

 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים
                                           

 גילה בן אלישע                                          
  מנהלת ביה"ס                                          

 .V  -ב מסומן שלא*  שימו לב: תלמידים שלא משתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל . מי שמשתתף ירכוש מה 

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פ',   לשנת הלימודים תשזרשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 ---  נא לרכוש סידור אישי –סדור  תפילה
  (מקראות גדולות) – בראשיתחומש  .א תורה 

 ברכישה מרוכזת –חוב' עבודה  .ב
 

 אליצור עמנואל
--- 

 (מקראות גדולות)שופטים  -ספר יהושע  .א נביא
 ח'-לכיתות ז'חוב' עבודה יהושוע שופטים  .ב

 
 שי אלבוים/ דני ספריםב. 

--- 
V 

)מהדורה – (בנים/בנות) תפילה –פניני הלכה  .א דינים
 לתלמידים(

 חמדת ימים חלק א' .ב

 אליעזר מלמדהרב  .א
הרב אמנון פרנקל ו .ב

 אפרתיחיים 

--- 
V 

  חוב' תפילין .א בנים - תלמוד
 חוב' עבודה – "המניחמסכת בבא קמא פרק " .ב

 יגעת ומצאת .א
/דני "מורשת יעקב" .ב

 ספרים

V 
V 

 V והלכהמרכז הוראה  מסע אל המשנה - משניות בהירות לכיתה ז' בנות -משנה 
 V רכס חוטבי"ם לשון לכיתה ז' / ד"ר דולי לוי ומאיה דלל  שפה כישורי

 V מט"ח אדם וסביבה בעידן הגלובלי  גיאוגרפיה
 V מעלות ב' / ת"ל מדור לדור חלק  היסטוריה

 V רכס )נפתלי רוטנברג( ערכים ואזרחים לחטיבת הביניים/ מכון ון ליר אזרחות
 מדעי החיים לכיתה ז' .א מדע

 מדעי החומר לכיתה ז' .ב
 מט"ח .א
 מט"ח .ב

V 
V 

 סדרת צמרת. -מתמטיקה לכיתה ז' חלק א'  .א מתמטיקה
 סדרת צמרת. -מתמטיקה לכיתה ז' חלק ב'  .ב
 סדרת צמרת. -מתמטיקה לכיתה ז' חלק ג'  .ג

 V יצחק שלו ואתי עוזרי
V 
V 

 ---  ד.   מחשבון מדעי ותיקייה שקופה למבדקים

 V אריק כהן WAY TO GO – book and workbook אנגלית
ספר  -חדשה משוכתבתמהדורה  -שפה מספרת תרבות   ערבית

 חוברת עבודה / אלה ולסטרהא' + 
 אפקטיב

 
V 

 
 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:

 

בין השעות  825//19בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-:0013. 

 
 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.

 
מחזיק מפתחות + עם   disk on key –מחשבון קסיו,   למחשבים  , מחברות חשבון 5 +  שורהדף  40 –מחברות עברית  10 :ציוד כללי

 , קלסר + דפי פוליו וחבילת שמרדף.שם התלמיד לזיהוי
עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם   – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס

 כחולים / שחורים אחרי הברך. מכנסיים. סמל לטקסים
 -ושרוול לפחות עד המרפק  סמל בי"ס עם -בלבד צווארון עגול    , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנות
 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה

טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול/שחור,   ספורט מכנסי  חובה!–עם סמל בי"ס אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –בנות 

את דנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות בתחילת השנה כברההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 . נא לא לרכוש חוב' משומשות ילמדו.ישכל הספרים  רבהמ

 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.
 אבקש להקפיד להגיע עם תפילין וטלית בכל יום.

 
  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, תש"פפתיחת שנת הלימודים 

 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 
 

 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים
 

 גילה בן אלישע                            
  מנהלת ביה"ס                            

 .V  -ב מסומן שלא*  שימו לב: תלמידים שלא משתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל . מי שמשתתף ירכוש מה 

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פלשנת הלימודים תש ',חרשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 ---  נא לרכוש סידור אישי + טלית ותפילין. –סדור  תפילה
 מקראות גדולות  – שמותחומש  .א תורה 

 ברכישה מרוכזת -חוב' עבודה   .ב
 

 אליצור עמנואל
--- 

 מקראות גדולות -שופטים  -ע הושי .א נביא
)מצוי בידי  ח'-לכיתות ז'חוב' עבודה יהושוע שופטים  .ב

 התלמידים(

 
דני שי אלבוים/  ב.

 ספרים

--- 
V 

)מצוי      –חמדת ימים חלק א' / אמנון פרנקל וחיים אפרתי  דינים
 בידי התלמידים(

 V 
 

חוב' עבודה )מצוי בידי  –מסכת בבא קמא פרק "המניח"  בנים -תלמוד
 התלמידים(

 V "מורשת יעקב"

 V מרכז הוראה והלכה מסע אל המשנה - לכיתה ז'משניות בהירות  בנות-משנה

 / מצוי בידי התלמידיםלכיתה ח'עלי ספרות   .א שפה  כישורי
 חוטבי"ם לשון לכיתה ח' / ד"ר דולי לוי ומאיה דלל. .ב

 מודן .א
 רכס .ב

V 
V 

 V מעלות /ת"למדור לדור חלק  ג'  היסטוריה
 V מט"ח אדם, סביבהכדור הארץ,  גיאוגרפיה

 V נפתלי רוטנברג/רכס )מצוי בידי התלמידים(ערכים ואזרחים לחטיבת הביניים  אזרחות

 מדעי החיים לכיתה ח'  .א מדע

 מדעי החומר לכיתה ח'  .ב
 מט"ח א.

 ב. מט"ח
V 

V 
 סדרת צמרת. -חלק א'  ח'לכיתה מתמטיקה   א. מתמטיקה

 סדרת צמרת. -' ב' חלק חלכיתה מתמטיקה  ב. 
 מחשבון מדעי. ג. 

 ה שקופה למבדקים.יקלסר שקוף / תיקי ד. 

יצחק שלו ואתי 
 עוזרי

V 
V 

 V אריק כהן Keep  Thinking   – BOOK AND WORKBOOK אנגלית

 המהדורה חדששפה מספרת תרבות, ספר ב' / אלה ולסטרה  ערבית

 נא לא למכור ספר א' + חוברת א'  ()צבע טורקיז

                V אפקטיב

 
 

 תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:
 

בין השעות   19/8/25בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-:0013. 

 
 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.

 

 
עם מחזיק מפתחות +   disk on key –,   למחשבים מחשבון קסיו, מחברות חשבון 5 +  שורהדף  40 –מחברות עברית  10 :ציוד כללי

 קלסר, דפי פוליו וחבילת שמרדף. שם התלמיד לזיהוי.
עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם   – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס

צווארון   , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנותכחולים / שחורים אחרי הברך.  מכנסיים. סמל לטקסים
 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד עגול  

טריקו )ולא ג'ינס( בצבע כחול / שחור,   ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט
 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –בנות 

את דנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 
 אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.. נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.יספרים ישכל ה רבהמ

 אבקש להקפיד להגיע עם תפילין וטלית בכל יום.
  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .91//19אלול,  ראשון א'ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ

 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 
 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,הנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאחלים

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            

 .V  -ב מסומן שלא. מי שמשתתף ירכוש מה שתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל*  שימו לב: תלמידים שלא מ

 



 
 בס"ד

 אשקלון - למדעים  תורני חמ"ד   ספר –בית 
 

 "פלשנת הלימודים תש ',טרשימת ספרי הלימוד לכיתה  
 

* הספרים והחוב'  מחבר/הוצאה שם הספר המקצוע
שנכללים בפרויקט 

 השאלת ספרי הלימוד

 ---  נא לרכוש סידור אישי + טלית ותפילין. –סדור  תפילה
 מקראות גדולות  – ויקראחומש א.  תורה 

 
 
 

--- 

 מקראות גדולות - שמואל א'+ב'א.  נביא
 חובה! -תנ"ך שלםב. 

התנ"ך ילווה את ב. 
התלמיד עד לבחינות 

 הבגרות

--- 
--- 

 מרוכזתרכישה  מרבנןצורבא  / י.שטרן בן אדם לחברו וברכות -רבנןחוברות צורבא מ דינים

                /סוגיות חברה ומשפחה -"יגעת ומצאת" -קידושיןמסכת  בנים -תלמוד
 הרב חיים אפרתי

 V קדומים -יגעת ומצאת

 ---  עם פירוש קהתי וברטנורא פרקי אבות בנות -משנה

 מטיילים בשבילי הטקסט/קרן נשר ונגה גנאלא.  שפה  כישורי
 מ. לוינגר, ב. אביקסיס/  ט'עלי ספרות לכיתה ב. 
 נובלה מאת ש"י עגנון/  תהילה   ג.
 

 א. שרי
 ב. מודן

 שוקןג. 
 

V 
V 

                                      -"ואלה תולדות" היהודים בימי הביניים היסטוריה
 בעולם הנוצרי ובעולם המוסלמי

 V מעלות

 V מט"ח  האדם והמרחב -ישראל  גיאוגרפיה

 כימיה ומדעי החיים לכיתה ט'א.  מדע
 פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה טב. 

 מט"ח א.
 ב. מט"ח

V 

V 
 מתמטיקה

לרכישה רק )

מבחני לאחר 

הקבצות 

יתקיימו ש

 (בתחילת שנה"ל

 הקבצה א':
 גבי יקואל –קה לכיתה ט', חלק א' מתמטי  א.

 גבי יקואל –קה לכיתה ט', חלק ב' מתמטיב.  
 הקבצה ב':

 יצחק שלו ואתי עוזרי –יחידות  3' לא. מתמ
 לכולם:

 מחשבון מדעי.ג.  

 ה שקופה למבדקים.יקלסר שקוף / תיקיד.  

 א. משבצת
 ב. משבצת

 
 א. מעוף

V 
V 

 אנגלית
לרכישה רק )

מבחני לאחר 

הקבצות 

יתקיימו ש

 (בתחילת שנה"ל

 Just Imagine -קבוצה אא. 
   Heads Up -קבוצה ב 

 

 דיגיטליתלכולם: מילונית  ב.
 מילונים אלקטרוניים מאושרים:

 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 
Texton Babylon 9222 – יהודה ברמן 
Babylon plus Texton– יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH קוויקשנרי

 אריק כהן
 
 
 
 
 
 

V 

 

 
 

 
  תלמידים המשתתפים בפרויקט השאלת ספרי לימוד:

 

בין השעות   25/8/19בתאריך , בהצגת תעודה מזההחלוקת ערכות הספרים והחוברות תתקיים בספריית בית הספר 
10:00-:0013. 

 
 ** הורים המעוניינים להתנדב ולסייע באריזת הערכות ו/או בחלוקתן מתבקשים ליצור קשר עם הנהלת בית הספר.

 
 
 
 
 
 

 

 .V  -ב מסומן שלא. מי שמשתתף ירכוש מה שתתפים בפרויקט צריכים לרכוש הכל*  שימו לב: תלמידים שלא מ

 



 
 

עם מחזיק מפתחות +   disk on key –,   למחשבים מחשבון קסיו, מחברות חשבון 5 +  שורהדף  40 –מחברות עברית  10 :ציוד כללי
 קלסר, דפי פוליו וחבילת שמרדף. שם התלמיד לזיהוי.

עם סמל בי"ס, חולצה לבנה עם   – בלבד  , שחור, אפור וסגולחולצה כחולה או תכלת: ציצית, בנים : תלבושת ביה"ס
צווארון   , שחור, אפור, סגול וורודחולצה כחולה או תכלת: בנותכחולים / שחורים אחרי הברך.  מכנסיים. סמל לטקסים

 !  חצאית כחולה / שחורה המכסה את הברכיים.חובה -ושרוול לפחות עד המרפק  עם סמל בי"ס -בלבד עגול  
קו )ולא ג'ינס( בצבע כחול / שחור, טרי  ספורט מכנסי  חובה! –עם סמל בי"ס  אין חובה לצבע בחולצת ספורט בגדי ספורט

 מכנס טייץ כחול/שחור עד הברך. –בנות 
את דנו נעשה קושי. מצ וייווצר, אחרת הספרים לא יהיו מצויים בחנות כבר בתחילת השנהההורים מתבקשים לרכוש את כל הספרים 

 קלסרים וכד'( לפי רוח ההלכה ורוח ביה"ס.אבקש לרכוש ציוד )עטיפות, . נא לא לרכוש חוב' משומשות למדו.ישכל הספרים י רבהמ
 אבקש להקפיד להגיע עם תפילין וטלית בכל יום.

 
 
 

  מחברות עברית. 2, מחברות חשבון 2 יש להביא:  .1/9/19ראשון א' אלול, ביום , אי"ה, פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 .11:45בשעה סיום יום הלימודים 

 
 !חופשה נעימה ומהנה  ,לתלמידים ולהורים ,ליםהנהלת ביה"ס וצוות המורים והעובדים מאח

 
 גילה בן אלישע                            

 מנהלת ביה"ס                            


