
 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 ג פ"תשספרי לימוד וציוד לכיתה א'  

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות  מקצוע

 עברית 
 

  -)מט"ח(  "קסם וחברים"*
 חוברות  3

 * "קוראים עם קסם" 
 * "נהנים לכתוב בכתב" )חיה קושניר( 

 שורות  10 חכמהמחברת עברית 
 עטופה בצבע אדום 

לכיתה א'  1,2,3* "שבילים פלוס"  חשבון 
 )מט"ח(

 
 

 שורות  10 חכמהמחברת חשבון 
 . עטופה בכחול 

מארז אביזרים, שבילים פלוס,  
 לכיתה א'  גאומטריה וחשבון  

מדע וטכנולוגיה"   –"במבט חדש  מדעים
 לכיתה א' )רמות(

 מחברת חלקה עטופה בצבע ירוק

 מחברת חלקה עטופה בצבע צהוב  "בצעד ראשון" )הוצאת רכגולד( זה"ב 

 צבעים  12חבילת פנדה  ---  אומנות

 ( GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים 

 לוח מחיק+ טוש מחיק ---  חינוך 
תיקיית פלסטיק קשוחה לאיסוף  

 .דפים

 משולשים קטלוגיים לשמירת חוברות ומחברות בתאים בכיתה.  2** יש להביא 

 שורות  10מחברות חכמות  2** 

 מחברות חכמות חשבון  2** 

 חלקות מחברות  2**

 

 להוציא יומן מכיתה  

 תאים:  3-2רצוי קלמר אחד עם  –ציוד לקלמר 
 ( ולא עט מחיק  עפרונות מחודדים )לא עיפרון מכני 3 -
 מחקים לבנים 2 -
 לעפרונות עם בית מחדד  -
 דבק סטיק -
 מספריים  -
 ס"מ 15סרגל באורך  -
 צבעי עפרון  -
 צבעים 4 -מדגשים )מרקרים( -

 חבילת טושים  -

 ללימודים ציוד ליום הראשון  
 קלמר על תכולתו  -
 " )עברית(1חוברת "מפתח הקסם  -
 מחברת עברית  -
 עטופה חופשי  -מחברת חלקה -
 תיקייה  -
 בקבוק מים  -

 

 . תיתכן רכישת ציוד/ספרים נוספים עליה נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים  •

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 

 

 ג פ"ספרי לימוד וציוד לכיתה ב' תש

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות   מקצוע

 עברית 
 

 " לכיתה ב' )מט"ח( קסם וחברים* "
 אבן שושן  -מילון כיס * *

 שורות   14מחברת עברית 
 עטופה בצבע אדום 

 לכיתה ב'  4,5,6* "שבילים פלוס"  חשבון 
 

 מחברת חשבון עטופה בכחול  *
,שבילים פלוס,  מארז אביזרים *

 . גאומטריה וחשבוןב' לכיתה 

 לבן  עטופה בצבע   חלקהמחברת   תורה 

מדע וטכנולוגיה"   –"במבט חדש  מדעים
 לכיתה ב' )רמות(

 שורות   10מחברת עברית 
 לא צריך-עטופה בצבע ירוק 

 ---  אומנות
 

צבעי   צבעים 24חבילת פנדה 
 מים במקום 

 ( GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים 

   יומן 

שורות בעטיפה   10מחברת  ---  חינוך 
 צריך מחברת לא -שקופה

 

 שורות, מחברות החכמות. 14מחברת  = *כל מחברת עברית

 בנוסף:

 שורות  10מחברות חכמות  2** 

 מחברות חכמות חשבון  2** 

 מחברות חלקות  2**

 

 תאים:  3-2רצוי קלמר אחד עם  –ציוד לקלמר 
 ( לא עיפרון מכני ולא עט מחיק עפרונות מחודדים ) 3 -
 מחקים לבנים 2 -
 לעפרונות  עם בית מחדד -
 דבק סטיק -
 מספריים  -
 ס"מ 15סרגל באורך  -
 צבעי עפרון  -
 צבעים  4מדגשים )מרקרים(  -
 

 ציוד ליום הראשון ללימודים 
 קלמר על תכולתו  -
 " )עברית(1 "מילה טובה -
 מחברת עברית  -
 חה לאסיפת דפים תיקיית פלסטיק קשי 2 -

 בלבד יומי-דואו  יומייומן  -
 ספר קריאה  -
 בקבוק מים  -

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 . רכישת ציוד/ספרים נוספים עליה נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים תיתכן  •

 

התלמידים ידרשו להחזיר את ספרי הלימוד בתום השנה במסגרת   גפ"בשנה"ל תש •

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד.

  

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 ג פ"ספרי לימוד וציוד לכיתה ג' תש

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות  מקצוע
 עברית

 
חלק  * "מילה טובה" לכיתה ג' )מט"ח( 

 ושני  ראשון
 )לשמור מכיתה ב( * מילון כיס *

 . שורות 14מחברת עברית 
 
 
 

   לכיתה ג' פלוס" שבילים*  חשבון 
 

 מחברת חשבון *
 

 מחברת עברית    תורה 
 

"לחיות יחד בישראל" לכיתה ג': ספר   מולדת 
 וחוברת )מט"ח( 

 

 מחברת עברית  
 

מדע וטכנולוגיה" לכיתה ג'    –"במבט חדש   מדעים 
 )רמות(

 מחברת עברית  
וש  הספר ימצא בכתה לשימ 

 . התלמידים
 

 מחברת עברית חוברת תירכש במהלך השנה.  תרבות ישראל 

 , לורד שחור עבה 1, עט פיילוט שחור ---  אומנות 
פלטה של צבעי מים  , לורד שחור דק 1
 מכחול דק  בעים+ צ 12-ל

 אנגלית. מחברת  Jet 1- book / ECB אנגלית 
 תיקיה לדפים.

 (GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים

 )לא שבועי( יומי-דו יומן ---  חינוך 
 תיקיית פלסטיק קשוחה לאיסוף דפים

 שורות  14= מחברת   *כל מחברת עברית

   תאים: 3-2רצוי קלמר אחד עם   –ציוד לקלמר  
 ולא עט מחיק(עפרונות מחודדים )לא עיפרון מכני  3 -
 מחקים לבנים  2 -
 מחדד לעפרונות -
 דבק סטיק  -
 מספריים -
 ס"מ 15סרגל באורך  -
 צבעי עפרון  -
 צבעים  4מדגשים )מרקרים(  -

 ציוד ליום הראשון ללימודים 
 קלמר על תכולתו  -
 " )עברית(1מילה טובה " -
 מחברת עברית  -
 יומן  -
 תיקייה  -
 ספר קריאה  -
 בקבוק מים  -
 . נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים תיתכן רכישת ציוד/ספרים נוספים עליה  •

 

התלמידים ידרשו להחזיר את ספרי הלימוד בתום השנה במסגרת   גפ"בשנה"ל תש •

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד.

 

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 ג פ"' תשד ספרי לימוד וציוד לכיתה 

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות  מקצוע

 עברית 
 

חוברת  " לכיתה ד'  1מאד   * "מילה טובה
 )מט"ח(1+2

  * מילון כיס

 שורות  14מחברת עברית 

  חשבון 
כולל   חוברות 3* "שבילים" לכיתה ד' )  

 גיאומטריה( 
 

 מחברת חשבון *
 

  שורות 14מחברת עברית  תנ"ך מלא  תנ"ך

 שורות  14מחברת עברית  ישראלים צעירים הוצאת מט"ח  מולדת

מדע וטכנולוגיה" לכיתה   –"במבט חדש   מדעים
 ד' )רמות(, מהדורה חדשה. 

 שורות  14מחברת עברית 
הספר ימצא בכתה לשימוש  

 . התלמידים

 מחברת עברית חוברת תירכש במהלך השנה  תרבות ישראל 

 עט פיילוט שחור  ---  אומנות
 לורד שחור עבה  1
 לורד שחור דק 1

מחברת חלקה עם  -"ספר סקיצה"

 A 4כריכה עבה בגודל 

 אנגלית . מחברת  Jet 2 - Book and Workbook אנגלית 
 תיקיה לדפים

 (GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים 

יומי או שבועי: עם מספיק -יומן דו ---  חינוך 
 מקום לכתיבת שיעורי בית מידי יום.

 תיקיית פלסטיק קשוחה לאיסוף דפים

 שורות  14=  *כל מחברת עברית

   תאים: 3-2רצוי קלמר אחד עם   –ציוד לקלמר  

 עפרונות מחודדים )לא עיפרון מכני ולא עט מחיק( 3 -
 מחקים לבנים  2 -
 מחדד לעפרונות -
 דבק סטיק  -
 מספריים -
 ס"מ 15סרגל באורך  -
 צבעי עפרון  -
 צבעים  4מדגשים )מרקרים(  -

 ציוד ליום הראשון ללימודים 
 קלמר על תכולתו -
 מחברת עברית ,   " )עברית(1ילה טובה "מ -
 , ספר קריאה , בקבוק מים תיקייהספר קריאה,  ,  יומן -
 . תיתכן רכישת ציוד/ספרים נוספים עליה נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים  •

 

התלמידים ידרשו להחזיר את ספרי הלימוד בתום השנה במסגרת   גפ"בשנה"ל תש •

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד.

 

 

 

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 ג פ" תשה' לימוד וציוד לכיתה  ספרי 

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות  מקצוע

 עברית 
 

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות  
 לכתה ה' הוצאת מודן 

  * מילון כיס

 שורות  14מחברת עברית *
 . בכתה לשימוש התלמידיםמצא יהספר *

כולל ) ה'* "שבילים" לכיתה  חשבון 
 גיאומטריה( 

 

 מחברת חשבון *
 

  שורות 14מחברת עברית  תנ"ך מלא  תנ"ך

 שורות  14מחברת עברית    יוצאים מהמפה )מט"ח( גאוגרפיה 

מדע וטכנולוגיה"   –"במבט חדש   מדעים
 )רמות(, מהדורה חדשה. לכיתה ה' 

 שורות  14מחברת עברית 
הספר ימצא בכיתה לשימוש  *

 . התלמידים

תרבות  
 ישראל 

 שורות  14מחברת עברית  
 

 עט פיילוט שחור  ---  אומנות
 לורד שחור עבה  1
 לורד שחור דק 1

מחברת חלקה עם כריכה -"ספר סקיצה"

 A 4עבה בגודל 
 

 Hey" / ECB" אנגלית 
Book and Workbook 

 אנגלית . מחברת 
 תיקיה לדפים

 (GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים 

יומי או שבועי: עם מספיק מקום  -יומן דו ---  חינוך 
 לכתיבת שיעורי בית מידי יום. 

 תיקיית פלסטיק קשוחה לאיסוף דפים

 שורות  14*כל מחברת עברית = 

   תאים: 3-2רצוי קלמר אחד עם   –ציוד לקלמר  

 מחיק(עפרונות מחודדים )לא עיפרון מכני ולא עט  3 -
 מחקים לבנים  2 -
 מחדד לעפרונות -
 דבק סטיק  -
 מספריים -
 ס"מ 15סרגל באורך  -
 צבעי עפרון  -
 צבעים  4מדגשים )מרקרים(  -

 ציוד ליום הראשון ללימודים 
 קלמר על תכולתו -
 " )עברית( 1"מילה טובה  -
 מחברת עברית -
 ספר קריאה, תיקייה , בקבוק מים.  יומן ,  -
 

 . עליה נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים תיתכן רכישת ציוד/ספרים נוספים  •

 

התלמידים ידרשו להחזיר את ספרי הלימוד בתום השנה במסגרת   גפ"בשנה"ל תש •

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד.

 

 
 
 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/


 הודה המכבי  י  
 03-7234400, ת"א. טלפון: 6כתובת: רחוב אנטיגונוס     

 ג פ" תש ו'ימוד וציוד לכיתה  ספרי ל
 

 הציוד הנדרש  ספרים / חוברות  מקצוע

 עברית 
 

ה של  מ*על קצה הלשון ומעול
 ו' /הוצאת מודן  –ספרות 

  * מילון כיס

 שורות  14מחברת עברית 

) כולל  ו' * "שבילים" לכיתה  חשבון 
 גיאומטריה( 

 

 מחברת חשבון  *
 

  שורות  14מחברת עברית  תנ"ך מלא תנ"ך

 שורות  14מחברת עברית  הוצאת מט"ח  /חוקרים ארץ גאוגרפיה 

יוון , רומא   -מסע אל העבר  היסטוריה 
 הוצאת מט"ח /וירושלים 

 שורות  14מחברת עברית 

מדע וטכנולוגיה"   –"במבט חדש  מדעים
)רמות(, מהדורה  לכיתה ו' 

 חדשה.

 שורות  14מחברת עברית 
)הספר ימצא בכתה לשימוש  

 התלמידים( 

תרבות  
 ישראל 

 ייתכן שירכשו חומרי הוראה 
 לפי צורך.  בהמשך 

 

 שורות  14מחברת עברית 

 שחורעט פיילוט  ---  אומנות
 לורד שחור עבה  1
 לורד שחור דק 1

מחברת חלקה עם -"ספר סקיצה"
 A 4כריכה עבה בגודל 

 

 - Cool /Eric Cohen books אנגלית 
book and workbook  ספר

 וחוברת 

 ת אנגלית . ומחבר  2
 תיקיה לדפים 

 ( GB 4דיסק און קי )לפחות  ---  מחשבים 

מספיק מקום  יומי או שבועי: עם -יומן דו ---  חינוך 
 לכתיבת שיעורי בית מידי יום. 

 תיקיית פלסטיק קשוחה לאיסוף דפים 

 שורות  14*כל מחברת עברית = 
   תאים: 3-2רצוי קלמר אחד עם  –ציוד לקלמר 

 עפרונות מחודדים )לא עיפרון מכני ולא עט מחיק(  3 -
 , ס"מ 15סרגל באורך , מספריים, דבק סטיק , מחדד לעפרונות,  מחקים לבנים 2 -
 צבעים  4מדגשים )מרקרים( ,צבעי עפרון -

 ציוד ליום הראשון ללימודים 
 קלמר על תכולתו  -
 מעולמה של שפה -על קצה הלשון  -
 מחברת עברית  -
 יומן ,  ספר קריאה, תיקייה ,   -
 בקבוק מים.  -
 . תיתכן רכישת ציוד/ספרים נוספים עליה נודיע בהמשך בהתאם להתקדמות הלימודים  •

 

התלמידים ידרשו להחזיר את ספרי הלימוד בתום השנה במסגרת   גפ"בשנה"ל תש •

 פרוייקט השאלת ספרי לימוד.

 

https://www.tlv-edu.gov.il/sites/yehudamacabi/

