בית חינוך ומשפחה

ממ"ד שילה

למדעים וסביבה ערכים ומצוינות

רשימת ספרים לשנת הלימודים תשע"ה – כיתה ג'
מקצוע
תפילה
תורה

ההוצאה
שם הספר והמחבר
סידור רינת ישראל נוסח ספרד (סדור קטן  17x12ס"מ) מורשת
חומש שמות -כתב רשי לא מנוקד באותיות גדולות
שמות חוברות א' וב' /מיכאל כהן -מהדורה חדשה

משנה
דינים

משניות משמחות  -מסכת ברכות  /חנניה מלכה

מיכאל כהן
מכון אורות ישראל
עמוס מימון

הלכה לתלמיד לכיתה ג' /עמוס מימון

עמוס מימון

ושבתה הארץ  /עמוס מימון
נביא

מאירת עיניים

ספר יהושע שופטים-כולל פירוש רש"י ומצודות

שי למורא
יבנה | בונוס

והאר עינינו – חוברות יהושע ושופטים  /ציפי נווה
אופירה
לחיות יחד בישראל  /שירה גודמן ,צביה פיין,
מולדת
מטח
גל
מעלות
חינוך
פתחו את השער ממ"ד  /ת"ל
לשוני
מטח
מילה טובה ג' ,ספרים  / 2,1צוות מטח
על קצה הלשון המחודש ג' – חוברת עבודה  /דליה מודן
קורח-שגב ,לאה טל ,עמנואל אלון
אבן שושן
מילון כיס מנוקד ומצויר
מתמטיקה פשוט חשבון ג' ,חלקים  /2,1,1,ר' שטינברג ,ש' הוכנר ,כנרת
א' בליזובסקי
פשוט חשבון ג' ,אביזרים  /ר' שטינברג ,ש' הוכנר ,א' כנרת
בליזובסקי
השבחה ג' – זוויות ומשולשים  /המכון לקידום
יבנה | בונוס
האינטגרציה
יבנה | בונוס
השבחה ג' – מדידות  /המכון לקידום האינטגרציה
מדעים
אנגלית

ספר לתלמיד -במבט חדש -מדע וטכנולוגיה /אונ' תל רמות
אביב
CLICK 1 - FOUNDATION LEVEL, STAGE 1,
STUDENT'S BOOK \ JACKIE SELESKY & JUDI
 ALEXANDERאריק כהן

(חוברת כלולה)

יומן חמ"ד יירכש במרוכז בעלות של  71ש"ח

בית חינוך ומשפחה

ממ"ד שילה

למדעים וסביבה ערכים ומצוינות

רשימת מחברות:
נושא

צבע עטיפה

סוג

 3מחברות  14שורות  44דף
צהובה
מקצועות קודש
 2מחברות  14שורות  44דף
אדומה
שפה/לשון
מחברת משובצת  44דף +קלסר
כחולה
חשבון
שקף כחול
מחברת משובצת  44דף
כחולה
גאומטריה
תיקיית שקף
שקופה
תורה
מחברת  14שורות  44דף +קלסר
ירוקה
מדעים
קשיח ירוק  +דפדפת  A4שורה
אחת
מחברת  14שורות  44דף
שקופה
כישורי חיים
מחברת  14שורות  44דף
שקופה
מולדת
מחברת  14שורות  44דף
שקופה
חגים
מחברת  14שורות ,תיקייה
שקופה
אנגלית
קשיחה עם גומייה 14 ,שמרדפים
מחברת שורות  44דף
לבנה
מחברת קשר
יומן תלמיד של חמ"ד -יירכש במרוכז בתחילת השנה .עלות 11:ש"ח

ציוד לימודי:
קלמר ובו:

 3עפרונות עופרת (לא עיפרון חודים!),
מחק לבן ,מחדד עם מיכל ,דבק סטיק
גדול ,מספריים 4 ,מרקרים בצבעים
שונים ,סרגל מפלסטיק קטן ,צבעי פסטל,
טושים.
תלקיט-קלסר טבעות בגודל פוליו  +דפי
פוליו שורה אחת +חוצצים +שמרדפים.
 6קלסרי שקף בצבעים :ירוק ,כחול,אדום,
לבן ,צהוב  ,כתום

תלבושת בית – הספר
חולצת טריקו חלקה ,בצבעים שונים ,עם סמל בית  -הספר.

בברכת חופשה נעימה ובטוחה

בנים עם ציצית וכיפה ובנות עם חולצת תלבושת ,הזרוע וחצאית
המכסה את הברך.
תלבושת חנ"ג -מכנסי ספורט ,נעלי ספורט וחולצת ספורט –
חולצת בי"ס בצבע אפור/לבן

דביר שפרן
מנהל בית הספר

בטקסים ובר"ח  -חולצה לבנה ,עם סמל בית  -הספר.

לתשומת ליבכם:
אין לרכוש יומנים! יומן חמד יירכש במרוכז
בתחילת השנה והשימוש יהיה מותר רק בו!
יש להקפיד לרשום את שם התלמיד/ה ,על גבי
מדבקות ,על עטיפות הספרים ,החוברות והמחברות.

