
בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-38453701

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מטח קסם וחברים - ראשית הקריאה והכתיבה 1
קסם וחברים - ראשית הקריאה והכתיבה 2
קסם וחברים - ראשית הקריאה והכתיבה 3

קסם וחברים אותיות הכתב

עברית

מטח שבילים פלוס - א )מארז כולל ספר גאומטריה(
שבילים פלוס- מארז אביזרים לחשבון שבילים 

פלוס - מארז אביזרים לגיאומטריה

חשבון

מטח פלא טבע / מארז 5 חוברות מדעים

תלבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה א לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות א:ציוד נלווה כיתות א:

 ** ילדי א-ב לוקחים כל יום הביתה מחברות וספר שפה וחשבון, לכן מומלץ לרכוש ילקוט קל ונוח המותאם 
     לגיל הילדים.

- תיקיה גודל פוליו להודעות ולדפי עבודה.
- 5 מחברות חכמות )10 שורות( עברית.

- 3 מחברות חשבון חכמות.

- 2 מחברות חלקות 40 דף.
- מומלץ אוגדן מחברות.

- עטיפות למחברות: שקופות בלבד.
 - קלמר:  3 עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, דבק סטיק )לא נוזלי(, טושים 12 צבעים, סרגל מתכת קטן,   

  טושים מדגישים, צבעי עיפרון 12, מספריים )רצוי מספריים בטיחותיים לילדים(.
- לוח מחיק )A4( + טושים מחיקים + ספוג מחיקה.

ציוד לאמנות: גליון ציור 1/4, תיקיה לגליון הציור, צבעי פנדה 24, צבעי מים+מכחול.
ציוד למוסיקה: מחברת 40 דף חלקה.

לתשומת לבכם: ע"פ הנחית משרד החינוך יתבקשו התלמידים, במסגרת עידוד קריאה, לרכוש ספרי 
קריאה במהלך השנה. על הספרים להיות עטופים, עם שם התלמיד/ה.

יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר מצוייד, מחברות: חשבון, עברית ומחברת קשר.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר מצוייד, מחברות: חשבון, עברית ומחברת קשר.



בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-3845370

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מטח קסם וחברים לכיתה ב עברית

מטח  1. "שבילים" לכיתה ב' – מארז חוברות כולל חוברת 
     גאומטריה.

2. מארז אביזרים לחשבון.
3. מארז אביזרים לגיאומטריה.

מתמטיקה

הודעה תימסר בתחילת השנה תורה

מטח  "ישראלים צעירים" - לכיתה ב' - מארז למידה. )חוברת 
טקסטים וערכת השיתוף שלי(.

מולדת חברה ואזרחות

מטח פלא טבע ב )מארז 3 חוברות( מדע וטכנולוגיה

אריק כהן click1 + My ABC notebook אנגלית

תלבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה ב לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות ב:ציוד נלווה כיתות ב:
 ** ילדי א-ב לוקחים כל יום הביתה קלמר, מחברות וספרי שפה וחשבון, לכן מומלץ לרכוש ילקוט קל ונוח 

     המותאם לגיל הילדים.

- תיקיה גודל פוליו להודעות/ דפי עבודה.
-  5 מחברות עברית )10 שורות(,  2 מחברות  חשבון.

-  2  מחברות חכמות עברית 10 שורות.
-  1 מחברת חשבון חכמה.

.A4 1 מחברת ספירלה שורה אחת גודל  -
 -  קלמר:  3 עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, דבק סטיק)לא נוזלי(, טושים 12 צבעים, סרגל מתכת קטן, 

   טושים מדגישים, צבעי עיפרון 12, מספריים )רצוי מספריים בטיחותיים  לילדים(.
-  עטיפות שקופות למחברות.

ציוד לאנגלית:  מחברת אנגלית 11 שורות.
ציוד לאמנות: גליון ציור1/4, תיקיה לגליון הציור, צבעי פנדה 24, צבעי מים 12 צבעים+מכחול.

ציוד למוסיקה: קלסר בינוני )עובי 4 ס"מ(, דפדפת שורה אחת, חוצצים צבעוניים, 10 שמרדפים.

לתשומת לבכם: ע"פ הנחיית משרד החינוך יתבקשו התלמידים, במסגרת עידוד קריאה, לרכוש ספרי 
קריאה במהלך השנה. על הספרים להיות עטופים, עם שם התלמיד/ה.

יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.



בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-38453701

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מודן "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות" ג כרכים א-ב. עברית

אבן שושן מילון כיס -נרכש בכיתה ב )אינו נכלל בפרויקט השאלת 
ספרים(.

מטח 1. "שבילים" לכיתה ג – מארז חוברות
2. "שבילים" לכיתה ג – מארז אביזרים – פרקי 

גאומטריה/ מהדורה חדשה.
3. מארז אביזרים למבנה עשרוני .

מתמטיקה

הודעה תימסר בתחילת השנה תורה

מטח  "לחיות יחד בישראל"  / אופירה גל, שירה גודמן - ספר 
לכיתה ג.

"לחיות יחד בישראל" – חוברת פעילות לכיתה ג.

מולדת חברה ואזרחות

רמות "במבט חדש", כיתה ג,' ספר לתלמיד מדע וטכנולוגיה

אריק כהן click1 + My ABC notebook )מהשנה שעברה( אנגלית

לבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה ג לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות ג:ציוד נלווה כיתות ג:
- תיקיה גודל פוליו להודעות ודפים.

- קלסר דק חצי שקוף +ניילוניות.
- מחברות עברית )10 שורות( 

- מחברות חשבון.
 - קלמר:  3 עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, דבק סטיק)לא נוזלי(, טושים 12 צבעים, סרגל מתכת קטן, 

   טושים מדגישים, צבעי עיפרון 12, מספריים )רצוי מספריים בטיחותיים לילדים(.
- אוזניות בסיסיות )חוט(

- דיסק-און-קי/החסן נייד.

ציוד לאנגלית:  מחברת אנגלית 11 שורות.
ציוד לאמנות: גליון ציור 1/4, תיקיה לגליון הציור, צבעי פנדה 24, צבעי מים 12 צבעים+מכחול.
ציוד למוסיקה: קלסר משנה שעברה, דפדפת שורה אחת, חוצצים צבעוניים, 10 שמרדפים.

לתשומת לבכם: ע"פ הנחיית משרד החינוך יתבקשו התלמידים, במסגרת עידוד קריאה, לרכוש ספרי 
קריאה במהלך השנה.

נא לרשום על כל פריט את שם התלמיד/ה.
יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.



בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-3845370

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מטח מילה טובה מאד לכיתה ד' - 2 חלקים עברית

מטח 7 ספרים כולל חוברותת  שבילים לכיתה ד – מארז
גאומטריה.

שבילים לכיתה ד – מארז אביזרים

מתמטיקה

ספר תנ"ך מלא רכישה עצמאית )אינו נכלל בפרויקט 
השאלת ספרים(

תנ"ך

מטח מולדת חברה ואזרחות ישראלים צעירים - מארז חוברות.

רמות  במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ד' מהדורה 
מחודשת.

מדע וטכנולוגיה

אריק כהן Click 2 ספר + מחברת מילים.
Click 3 ספר, חוברת עבודה ומחברת מילים 

אנגלית

תלבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה ד לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות ד:ציוד נלווה כיתות ד:
- תיקיה גודל פוליו להודעות/ לחוזרים.
- קלסר דק חצי שקוף 5+ שמרדפים .

- מחברות עברית )14 שורות( , מחברות חשבון .
 - קלמר:  3 עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, דבק שפתון )לא נוזלי(, טושים 12 צבעים, סרגל מתכת קטן, 

  טושים מדגישים, צבעי עיפרון 12, מספריים 12 )רצוי מספריים בטיחותיים לילדים(.
- אוזניות בסיסיות )חוט(

- החסן נייד/דיסק-און- קי.

ציוד לאנגלית: מחברת אנגלית 11 שורות וקלסר דק  חצי שקוף.
ציוד לאמנות:  גליון ציור 1/4, תיקיה לגליון הציור, צבעי פנדה 24, צבעי מים 12 צבעים+מכחול.

ציוד למוסיקה: קלסר משנה שעברה, דפדפת שורה אחת, חוצצים צבעוניים,10 שמרדפים )שקיות ניילון 
שקופות(.

לתשומת לבכם: ע"פ הנחיית משרד החינוך יתבקשו התלמידים, במסגרת עידוד קריאה, לרכוש ספרי 
קריאה במהלך השנה.

על הספרים להיות עטופים, עם שם התלמיד/ה.

יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.



בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-38453701

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מודן "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות" לכיתה ה
מילה טובה מאוד לכיתה ה - )2 כרכים(.

עברית

מטח 1. שבילים ה פלוס – ספרים 13,14,15 
2. שבילים ה  פלוס – ספר 4 גאומטריה

3. מארז אביזרים לכיתה ה

מתמטיקה

ספר תנ"ך מלא רכישה עצמאית )אינו נכלל בפרויקט 
השאלת ספרים(

תנ"ך

מטח  1. מסביב לים התיכון  ספר לימוד בגאוגרפיה /
    ארנון סופר, בילי סביר

2. יוצאים מהמפה/ פיין, בסר, גודמן

מולדת חברה ואזרחות

יבנה אטלס לבתי ספר יסודיים/ מ. ברוור. רכישה עצמאית 
)אינו נכלל בפרויקט השאלת ספרים(

רמות  במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ה מהדורה 
מחודשת.

מדע וטכנולוגיה

אריק כהן HEY - ספר
HEY -  חוברת עבודה

אנגלית

תלבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה ה לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות ה:ציוד נלווה כיתות ה:
- תיקיה גודל פוליו להודעות/ לדפי עבודה באנגלית.

- מחברת שורה ספירלה גדולה )A4( לכל מקצוע. )שפה ותרבות, גיאוגרפיה, אנגלית,מדעים, תנ"ך(.
.)A4( מחברת חשבון ספירלה גדולה -

 - בקלמר:  3 עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, דבק שפתון )לא נוזלי(, טושים 12 צבעים, סרגל מתכת  
   קטן, טושים מדגישים, צבעי עיפרון 12, מספריים 

- אוזניות בסיסיות )חוט( - חובה!
- דיסק-און- קי/החסן נייד חובה!

לתשומת לבכם:
במהלך  קריאה  ספרי  לרכוש  קריאה,  עידוד  במסגרת  התלמידים,  יתבקשו  החינוך  משרד  הנחית  ע"פ 

השנה.

על הספרים להיות עטופים עם שם התלמיד/ה.

יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.



בית הספר היסודי "ארן", בורלא 25, תל אביב - יפו, טלפון 073-3845370

בית הספר "ארן" - ליצור. לגלות. להתחבר.

הוצאההוצאה שם החוברת/ הספרשם החוברת/ הספר התחוםהתחום

מודן 1. "על קצה הלשון ומעולמה של ספרות" ו
2. מילה טובה מאוד לכיתה ו

עברית

מטח 1.שבילים ו' פלוס - ספרים 16,17,18
שבילים ו ספר גיאומטריה

מארז אביזרים ו

מתמטיקה

ספר תנ"ך מלא רכישה עצמאית )אינו נכלל בפרויקט 
השאלת ספרים(

תנ"ך

מטח חוקרים ארץ ישראל לאזוריה  גיאוגרפיה

מטח יוון, רומא וירושלים  היסטוריה

רמות  במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה  ו מהדורה 
מחודשת.

מדע וטכנולוגיה

אריק כהן Cool-ספר לימוד
Cool-חוברת עבודה
Got it – unseen

חוברת טקסטים לתרגול והעשרה תירכש באופן עצמאי 
ללא קשר לפרויקט השאלת ספרים.

אנגלית

תלבושת:
חולצה עם סמל ביה"ס ומכנסי ספורט קצרים או ארוכים )לא ג'ינס(.

חינוך גופני

רשימת ספרי לימוד וציוד לכיתה ו לשנה"ל ה'תשפ"ג

ציוד נלווה כיתות ו:ציוד נלווה כיתות ו:
- תיקיה גודל פוליו לאיחסון דפים באנגלית.

 - מחברת ספירלה גדולה )A4( שורה, לכל מקצוע. )שפה ותרבות, גיאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, אנגלית, 
   מדעים(.

)A4( מחברת חשבון גדולה, ספירלה -
 - בקלמר: 3 עפרונות מחודדים, 2 עטים, מחק, מחדד, דבק סטיק )לא נוזלי(, סרגל מתכת קטן, טושים 

   מדגישים, צבעי עיפרון, מספריים .
- אוזניות בסיסיות )חוט(-חובה!

-  דיסק-און- קי/החסן נייד - חובה!

לתשומת לבכם:
 

במהלך  קריאה  ספרי  לרכוש  קריאה,  עידוד  במסגרת  התלמידים,  יתבקשו  החינוך  משרד  הנחית  ע"פ 
השנה.

על הספרים להיות עטופים עם שם הילד/ה.

יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.יש להביא ליום הראשון ללימודים קלמר, מחברת חשבון ומחברת עברית.


