בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

חשיבה לוגית תוביל אותך מנקודה א' לנקודה ב' ,הדמיון יוביל אותך לכל מקום.

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג (למי שלא הצטרף להשאלת ספרים)
שכבה ב'
המקצו
ע
עברית
חשבון

שם הספר
המקראה שלי  -מה מסתתר בסיפור ועוד  -חלק א'

הוצאה

מחיר

יסוד

₪ 47
₪ 42

המקראה שלי  -מה מסתתר בסיפור ועוד  -חלק ב'
מארז ה.ש.ב.ח.ה – לכיתה ב' +

יבנה בונוס

₪ 120
₪ 34.3

מארז אביזרים
פלא טבע ב'  1חומרים

מדעים

פלא טבע ב'  2חיים

מט"ח

₪ 47.8

פלא טבע ב'  3עולם מגוון
מולדת

ישראלים צעירים ב  +ערכת השיתוף שלי

תנ"ך

תנ"ך רם לבית הספר כיתה ב'
(יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים
בפרוייקט השאלת ספרים)

מט"ח
אברהם
אהוביה

₪ 44.1
₪ 28

● במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית.
חוברות בהוצאה פנימית יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ צורך.
● אנא הקפידו לרשום שם על כל אחד מספרי הלימוד.
● תלבושת :חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית ספריות
(בצבעים ירוק או לבן).

● לשיעור ספורט :יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
● ליום הראשון ללימודים הביאו קלמר ,מחברת שורות אדומה ,מחברת חשבון ,תיקיית פוליו
לדפי עבודה ומחברת קשר.
● אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום שני  - 5.9.22שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

רשימת ציוד אישי וכיתתי – כיתה ב' – תשפ"ג
מקצוע
לתלמיד
ציוד אישי
●

●
●
●

ציוד נדרש
קלמר  -עפרונות מחודדים ,שלושה מרקרים
בצבעים שונים ,מחק ,דבק סטיק ,מספריים ,סרגל
וצבעי פסטל דקים .חבילת טושים  12גוונים
לארוחת עשר :כריך בריא ,מפית ,ובקבוק מים.
ציוד נלווה :מגבונים ,חבילת טישו
מחברת קשר

אמנות
"קלמר יצירה"

●
●
●
●
●

שפה – עברית

● מחברת גאונית שורות שלב א'
● תיקיית פוליו מפלסטיק  4Aלדפי עבודה.
● מחברת כתיבה  10שורות (עטיפה שקופה)

חבילת צבעי פנדה
טוש לורד שחור
חבילת צבעי עיפרון  10-12גוונים
בלוק ציור שמינית בריסטול ( 4A) 240גר'.
חבילת פלסטלינה צבע אחיד

חשבון וגאומטריה ● מחברת מעבדה משבצות (כחולה)
● מארז אביזרים
מדעים

● מחברת מעבדה (ירוקה)

תורה

● מחברת  10שורות (עטיפה שקופה)

אנגלית

● מחברת גאונית לאנגלית

מולדת

● מחברת  10שורות בעטיפה צהובה

בברכת שנה מוצלחת ומהנה
זיוה טויטו ,מנהלת בית חינוך רקפות
והצוות החינוכי

הערות

קלמר זה ישמש לכלל
פעילויות יצירה במסגרת
השיעורים השונים לאורך
כל השנה ולכן נבקש
להקפיד למלא חוסרים
באופן שוטף.

יש לוודא שהשורות
במחברת מודגשות
וברורות.
לא ספירלה

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג
שכבה ג'
המקצוע
עברית
חשבון

שם הספר
צועדים בדרך המילים ג
מארז ה.ש.ב.ח.ה –לכיתה ג' +
מארז אביזרים

הוצאה
כנרת זמורה
יבנה בונוס

מחיר
₪ 54.5
₪ 138.30
₪ 29

מדעים

במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכיתה ג  -מהדורה מחודשת

רמות

₪ 46.8

מולדת

לחיות יחד בישראל לכיתה ג – ספר

מט"ח

₪ 22.8

אנגלית

* תנ"ך

 Notebookג'ט Jet 1 +
כולל מחברת לכתיבת אותיות
תנ"ך רם לבית הספר כיתה ג'
(יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים בפרוייקט

אריק כהן

אברהם אהוביה

₪ 68

₪ 28

השאלת ספרים)

● במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית.
חוברות בהוצאה פנימית יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ צורך.
● אנא הקפידו לרשום שם על כל אחד מספרי הלימוד.
● תלבושת :חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית ספריות
(בצבעים ירוק או לבן).

● לשיעור ספורט :יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
● ליום הראשון ללימודים :הביאו קלמר ,מחברת שורות ,מחברת חשבון ,תיקיית פוליו לדפי
עבודה ,ומחברת קשר.
●

אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום שני  - 5.9.22שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

רשימת ציוד אישי וכיתתי – כיתה ג' – תשפ"ג

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

מקצוע
ציוד
לתלמיד

אישי ●

●
●
●
אמנות
"קלמר יצירה"

●
●
●
●
●

שפה – עברית

●
●

ציוד נדרש
קלמר  -עפרונות מחודדים ,שני מרקרים
בצבעים שונים ,מחק ,דבק סטיק ,מספריים,
סרגל וצבעי פסטל דקים חבילת טושים 12
גוונים.
לארוחת עשר :כריך בריא ,מפית ,מטליות
לחות ובקבוק מים.
ציוד נלווה  :מגבונים ,חבילת טישו
מחברת קשר

הערות

קלמר זה ישמש
חבילת צבעי פנדה
לכלל פעילויות יצירה
טוש לורד שחור
במסגרת השיעורים
חבילת צבעי עיפרון  10-12גוונים
השונים לאורך כל
בלוק ציור שמינית בריסטול ( 4A) 240גר'.
השנה ולכן נבקש
חבילת פלסטלינה צבע אחיד
להקפיד למלא
חוסרים באופן
שוטף.
יש לוודא שהשורות
מחברת מעבדה – שורה
תיקייה חצי שקופה ,דפי דפדפת שורה ,במחברת מודגשות
וברורות.
שמרדפים (ניילוניות)

● תיקיית פוליו מפלסטיק  4Aלדפי עבודה.
חשבון
וגאומטריה

● מחברת מעבדה משבצות
● מארז אביזרים

מדעים

● מחברת מעבדה

תורה

● מחברת  14שורות

אנגלית

● מחברת אנגלית

מולדת

● מחברת  14שורות

קלמר דיגיטלי

● דיסק און קי GB16
● עכבר
● אוזניות
בברכת שנה מוצלחת ומהנה
זיוה טויטו ,מנהלת בית חינוך רקפות
והצוות החינוכי

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג
שכבה ד'

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

המקצו

שם הספר

ע
עברית

חשבון

הוצאה
כנרת

צועדים בדרך המילים ד

זמורה

מארז ה.ש.ב.ח.ה –לכיתה ד' +
מארז אביזרים

יבנה
בונוס

מחיר
64
₪ 119.4
₪ 15.5

מדעים

במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכיתה ד  -מהדורה מחודשת

רמות

₪ 42.8

מולדת

ישראלים צעירים ד

מט"ח

₪ 64

אנגלית

 Jet 2ספר

אריק כהן

 Jet 2חוברת

₪ 30.5
₪ 61.60

תנ"ך מלא
* תנ"ך

(יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים בפרוייקט
השאלת ספרים)

●במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית .חוברות בהוצאה פנימית
יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ צורך.
●אנא הקפידו לרשום שם על כל אחד מספרי הלימוד.
●תלבושת :חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית ספריות
(בצבעים ירוק או לבן).
●שיעור ספורט יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
●ליום הראשון ללימודים :הביאו בתוך הילקוט עם שם הילד/ה :קלמר ,מחברת שורות אדומה ,מחברת
חשבון ,תיקיית פוליו לדפי עבודה ,ומחברת קשר.
●אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום שני  - 5.9.22שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

רשימת ציוד אישי וכיתתי כיתה ד'
מקצוע

ציוד נדרש

הערות

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
ציוד
אישי לתלמיד

בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

●

●
●
●
קלמר יצירה
ופרוייקטים:

קלמר  -עפרונות מחודדים ,שני מרקרים בצבעים
שונים ,מחק ,דבק סטיק ,מספריים ,סרגל וצבעי
פסטל דקים .חבילת טושים עבים  12גוונים.
לארוחת עשר :כריך בריא ,מפית ,מטליות לחות
ובקבוק מים.
ציוד נלווה  :מגבונים ,חבילת טישו
יומן  /מחברת קשר
●

חבילת עפרונות צבעוניים  12גוונים לפחות

●
●
●
●

חבילת טושים עבים  12גוונים
דבק סטיק UHU
מספריים
טושים שחורים  Permanentדקים
 Mאו  Bאו F

קלמר זה ישמש לכלל פעילויות
יצירה במסגרת השיעורים השונים
לאורך כל השנה ולכן נבקש
להקפיד למלא חוסרים באופן
שוטף.

שפה – עברית

יש לוודא שהשורות במחברת
●  2מחברות מעבדה – שורה
● תיקייה חצי שקופה ,דפי דפדפת שורה ,שמרדפים מודגשות וברורות.
(ניילוניות)

חשבון וגאומטריה

● מחברת מעבדה משבצות (כחולה)
● מארז אביזרים

מדעים

● מחברת מעבדה (ירוקה)

תורה

● מחברת  14שורות (עטיפה שקופה)

אנגלית

● מחברת אנגלית

מולדת

● מחברת  14שורות

תרבות ישראל

● מחברת  14שורות

קלמר דיגיטלי

● דיסק און קי GB16
● עכבר
● אוזניות
בברכת שנה מוצלחת ומהנה
זיוה טויטו ,מנהלת בית חינוך רקפות
והצוות החינוכי

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג
שכבה ה'
המקצוע

שם הספר

עברית

צועדים בדרך המילים ה

חשבון

מארז ה.ש.ב.ח.ה –לכיתה ה' +

הוצאה
כנרת
זמורה
יבנה בונוס

מארז אביזרים
במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכיתה ה  -מהדורה

מחיר
₪ 56.6
₪ 129
₪ 33

רמות

₪ 47.9

גיאוגרפיה

מפות מגלות עולם

מט"ח

₪ 26.60

אנגלית

Hey!, Foundation Level Stage 2, Student's Book

אריק כהן

₪ 60.50

מדעים

מחודשת

₪ 41.50

Hey!, Foundation Level Stage 2, Workbook
תנ"ך מלא
● תנ"ך

(יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים
בפרוייקט השאלת ספרים)
אטלס פיזי-מדיני-כלכלי אטלס מ .ברור ,ג .ביגר

● גיאוגרפיה

יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים

יבנה בונוס

 97ש"ח

בפרוייקט השאלת ספרים)
●
●
●
●
●
●

במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית.
חוברות בהוצאה פנימית יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ צורך.
אנא הקפידו לרשום שם על כל אחד מספרי הלימוד.
תלבושת :חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית ספריות
(בצבעים ירוק או לבן).
שיעור ספורט :יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
יום הראשון ללימודים :הביאו בתוך הילקוט קלמר ,מחברת שורות ,מחברת חשבון ,תיקיית פוליו לדפי
עבודה ,ומחברת קשר.
אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום שני  - 5.9.22שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

רשימת ציוד אישי וכיתתי – כיתה ה' -תשפ"ג

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
מקצוע
ציוד אישי לתלמיד

בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

●
●
●
●

ציוד נדרש
קלמר  -עפרונות מחודדים ,מרקרים בצבעים שונים,
מחק ,דבק סטיק ,מספריים ,סרגל וצבעי פסטל דקים.
לארוחת עשר :כריך בריא ,ובקבוק מים.
ציוד נלווה  :מגבונים ,חבילת טישו
יומן  /מחברת קשר

שפה – עברית

●  2מחברות מעבדה – שורה
● תיקייה חצי שקופה ,דפי דפדפת שורה ,שמרדפים
(ניילוניות)
● תיקיית פוליו מפלסטיק  4Aלדפי עבודה.

חשבון וגאומטריה

● מחברת מעבדה משבצות
● מארז אביזרים

מדעים

● מחברת מעבדה

תורה

● מחברת שורה

אנגלית

● מחברת אנגלית

מולדת

● מחברת שורה

מורשת ותרבות
ישראל
קלמר יצירה
ופרויקטים:

● מחברת שורה

קלמר דיגיטלי

●
●
●
●
●

חבילת עפרונות צבעוניים  12גוונים לפחות
חבילת טושים עבים  12גוונים
דבק סטיק UHU
מספריים
 2טושים שחורים  Permanentדקים
 Mאו  Bאו F

● דיסק און קי GB16
● עכבר
● אוזניות
בברכת שנה מוצלחת ומהנה
זיוה טויטו ,מנהלת בית חינוך רקפות
והצוות החינוכי

הערות

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

רשימת ספרים  -שנה"ל תשפ"ג
שכבה ו'
המקצוע
עברית

על קצה הלשון ומעולמה של ספרות ו

יבנה בונוס

חשבון

מארז ה.ש.ב.ח.ה לכיתה ו' +
מארז אביזרים

יבנה בונוס

₪ 120
₪ 35.7

גיאוגרפיה

במבט חדש ,מדע וטכנולוגיה לכיתה ו  -מהדורה
מחודשת
חוקרים ארץ :גיאוגרפיה לכיתה ו

הסטוריה

מסע אל העבר  -יוון ,רומא וירושלים

אנגלית
אנגלית
● תנ"ך

●
●
●
●
●

שם הספר

₪ 59.4

מדעים

●

הוצאה

מחיר

Be A Hero
Be A Hero Workbook
תנ"ך מלא
(יש לרכוש באופן עצמאי גם לתלמידים הנמצאים
בפרוייקט השאלת ספרים)

רמות

₪ 48.40

מט"ח

₪ 40.10

מט"ח
מפעלים
אוניברסיטאי
ם UPP

₪ 46.10
₪ 55.70
₪ 40.10

במידת הצורך ,יתבקשו התלמידים לרכוש חוברות אישיות ע"פ התקדמות אישית .חוברות בהוצאה פנימית
יירכשו ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ע"פ צורך.
אנא הקפידו לרשום שם על כל אחד מספרי הלימוד.
תלבושת – חולצה חלקה בצבע אחיד ללא סמל וחולצה עם סמל לפעילויות חוץ בית ספריות (בצבעים ירוק
או לבן).
שיעור ספורט :יש להגיע עם נעלי ספורט ומכנס ספורט.
ליום הראשון ללימודים הביאו בתוך הילקוט קלמר ,מחברת שורות ,מחברת חשבון ,תיקיית פוליו לדפי
עבודה ,ומחברת קשר.
אסיפת הורים כללית :תתקיים ביום שני  - 5.9.22שעות המפגשים יפורסמו בהמשך.

רשימת ציוד אישי וכיתתי כיתה ו'

בית חינוך "רקפות" ראשון לציון
בית חינוך ברוח המונטסורי
רחוב רבי עקיבא  27ראשון לציון
טלrakafot12@gmail.com 03-7725566 :

מקצוע
ציוד
אישי לתלמיד

●
●
●
●

ציוד נדרש
קלמר  -עפרונות מחודדים ,מרקרים בצבעים שונים,
מחק ,דבק סטיק ,מספריים ,סרגל וצבעי פסטל דקים.
לארוחת עשר :כריך בריא ,ובקבוק מים.
ציוד נלווה  :מגבונים ,חבילת טישו
יומן  /מחברת קשר

שפה – עברית

●  2מחברות מעבדה – שורה
תיקייה חצי שקופה ,דפי דפדפת שורה ,שמרדפים
●
(ניילוניות)
● תיקיית פוליו מפלסטיק  4Aלדפי עבודה.

חשבון
וגאומטריה

● מחברת מעבדה משבצות
● מארז אביזרים

מדעים

● מחברת מעבדה

תורה

● מחברת שורה

אנגלית

● מחברת אנגלית

מורשת ותרבות
ישראל
קלמר יצירה
ופרויקטים:

● מחברת שורה

קלמר דיגיטלי

●
●
●
●
●

חבילת עפרונות צבעוניים  12גוונים לפחות
חבילת טושים עבים  12גוונים
דבק סטיק UHU
מספריים
 2טושים שחורים  Permanentדקים  Mאו  Bאו F

● דיסק און קי GB16
● עכבר
● אוזניות
בברכת שנה מוצלחת ומהנה
זיוה טויטו ,מנהלת בית חינוך רקפות
והצוות החינוכי

הערות

