עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה א'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א
 תהלים
 סידור  -תקבלנה במסיבת סידור
 תורה  -חומש בראשית עם רש"י
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה א' \ אושרה פרץ
 עברית \ קריאה  5 -חוברות "מאלף ועד טף" \ ב .ורשביאק
 כתיב  -כתיבה תמה \ ו' שיח
 הבנת הנקרא  -בין השורות חלק א' \ ע .באך
(מהדורה חדשה)
					
 מדעים " -טבע הבריאה" לכיתה א' \ פ .מלכה
 אנגלית  - lets speak English -צהוב  +דיסק \ רונית גרבר
 4 קלסרים שקופים A4

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 20מחברות  10שורות  16דף
 2מחברות חשבון  40דף
מחברת ציור חלקה  40דף
יומן פשוט ללא תאריכים
צבעי פסטל ,סרגל ,מחדד ברזל,
דבק סטיק (לא נוזל) ,עפרונות,
מספריים ,עטיפות שקופות
חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים  ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים לכיתה
יום חמישי י"א אלול תש"פ
( )31.8.2020משעה  9:00עד
 11:00בבוקר .בליווי האם.
שאר הכיתות תתחלנה אי"ה
ביום שלישי י"ב אלול תש"פ
(.8:00-13:30 )1.09.2020

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ב'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א
 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש בראשית עם רש"י
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה ב' \ אושרה פרץ
 אוריינות  -בין השורות לכיתה ב' \ ע .באך (מהדורה חדשה)
שני כרכים )1 :הבנת הנקרא  )2הבעה ומידעי
 לשון  -בשביל הלשון לכיתה ב' \ א .כהן
 מדעים  -טבע הבריאה לכיתה ב' \ פ .מלכה
 אנגלית lets speak English-אדום  +דיסק \ רונית גרבר
 מולדת " -בבית שלנו" \ ש .כהן  -חוברת עבודה בלבד
(הספר  -מושאל ע"י בית הספר .אין לקנות)
 זה"ב  -נעים בדרך עם פונפון \ הוצאת רשת בני יוסף
ירכש במרוכז במהלך השנה

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 25מחברות  10שורות  40דף
 2מחברות חשבון  40דף
 2מחברות יומן פשוט
ללא תאריכים
עטיפות שקופות

חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים  ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים בס"ד
ביום שלישי י"ב אלול תש"פ
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ג'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א
 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש שמות עם רש"י
 נביא  -ספר יהושע
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים " -הלכה לתלמיד" לכיתה ג' חלק שלישי
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה ג'  -כולל ספר תרגול
\ אושרה פרץ
							
 אוריינות  -בין השורות חלק ג' \ ע .באך (מהדורה חדשה)
שני חלקים )1 :הבנת הנקרא  )2הבעה ומידעי
 לשון  -בשביל הלשון  \ 3א .כהן
 מדעים  -טבע הבריאה לכיתה ג' \ פ .מלכה
 אנגלית + first stop -דיסק \ פסי פרנקל
 ג"ג \ מולדת " -הבית שלנו"  -המשך הספר משנה שעברה
 זה"ב  -זהירים בדרך \ הוצאת הרשת
ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :

ציוד
 25מחברות  14שורות  40דף
 2מחברות חשבון  40דף
 2מחברות יומן פשוט
ללא תאריכים
עטיפות שקופות
בקלמר
עפרונות  -עדיף לא מכניים
(רצוי שיהיו בבית שתי חבילות
לפחות)
מחק ,מחדד ,דבק ,מספרים,
סרגל ,צבעים ,טוש זרחן.

חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים ,קלמרים וכדו' יהיו בדוגמאות
תלבושת
עדינות וצנועות
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
פתיחת שנת הלימודים בס"ד ביום
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
שלישי י"ב אלול תש"פ
של התלבושת)
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020

חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה

בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה ,הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ד'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א

 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש במדבר עם רש"י
 נביא  -ספר יהושע שופטים
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים " -אורות ההלכה"
 ביאורי תפילה  -ירכש אי"ה במרוכז "ואני תפילתי"
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה ד' \ אושרה פרץ
 עברית  -בין השורות לכיתה ד' \ ע .באך
 ספרות  -דבר בעיתו \ מ .מלכה
 הבעה ולשון  -נהנים לכתוב ד'
 דקדוק ולשון  -סודות הלשון \ י .הלפרין
 מדעים  -טבע הבריאה לכיתה ד' \ פ .מלכה

 אנגלית + from A to Z -דיסק \ אפרת מ.
 מולדת  -דרך ארץ לכיתה ד' \ ר .פרידמן (בגרסה חרדית)
 +מפת ארץ ישראל גדולה
					
 זה"ב  -בטוחים בדרך \ הוצאת רשת בני יוסף  -יירכש במרוכז

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :

ציוד
 25מחברות  14שורות  40דף
 2מחברות חשבון  40דף
 2מחברות אנגלית  40דף
יומן פשוט עם תאריכים
עטיפות שקופות למחברות
חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים  ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות

קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

פתיחת שנת הלימודים בס"ד
ביום שלישי י"ב אלול תש"פ
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ה'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א

 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש דברים עם רש"י
 נביא  -ספר שמואל א' ב'
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים  -אורות ההלכה  2 -כרכים \ ש .כהן
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה ה' \ אושרה פרץ
 הבנת הנקרא  -בין השורות לכיתה ה' \ ע .באך
 הבעה  -ירכש במהלך השנה
 דקדוק  -סודות הלשון \ י .הלפרין
 מדעים  -פלאי היקום (ללא חוברת) \ פ .קצנלבוגן
 אנגלית story land -ספר  +חוברת עבודה  +דיסק \ פ .פרנקל
 ג"ג  -גאוגרפיה לכיתה ה' \ הוצאת מט"ח
 אטלס (משמש גם לשנים הבאות)
 זה"ב  -ירכש במרוכז במהלך השנה

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 15מחברות שורה  40דף
 4מחברות גדולות A4
 2מחברות חשבון  40דף ,עדיף
גדולות
 5מחברות אנגלית  40דף
עטופות בניילון שקוף
יומן עם תאריכים
עטיפות שקופות למחברות
חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים  ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים בס"ד
ביום שלישי י"ב אלול תש"פ
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ו'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א
 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש בראשית עם רש"י בכתב שאינו רש"י
 נביא  -ספר מלכים
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים  -אורות ההלכה  2 -כרכים \ ש .כהן
 חשבון והנדסה  -יש פתרון לכיתה ו' \ אושרה פרץ
 עברית  -בין השורות לכיתה ו' \ ע .באך
 הבעה  -זה כל הסיפור לכיתה ה' \ הדסה צ'ולק
 דקדוק  -סודות הלשון \ י .הלפרין
 מדעים " -פלאי גוף האדם" \ פ .קצנלבוגן -
 אנגלית  - English tomorrow -ספר  +חוברת עבודה +
דיסק \ פסי פרנקל  +חוברת מס' not just unsin - 1

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 25מחברות שורה  40דף
 2מחברות חשבון  40דף
 5מחברות אנגלית עטופות
בניילון שקוף
יומן עם תאריכים
עטיפות שקופות למחברות
מחוגה

חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים  ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים בס"ד
ביום שלישי י"ב אלול תש"פ
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ז'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א

 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש ויקרא עם רש"י בכתב שאינו רש"י
 נביא  -ספר ישעיה
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים  -ירכש במרוכז
		
 חשבון והנדסה  -שילובים במתמטיקה מסלול כחול
שלושה חלקים  +מחשבון מדעי
				
 עברית (ספרות)  -בין השורות לכיתה ז' \ ע .באך
 הבעה  -זה כל הסיפור \ הדסה צ'ולק
 דקדוק  -סודות הלשון \ י .הלפרין
 מדעים  -פלאי החומר \ פ .קצנלבוגן
 אנגלית  - play it in -ספר  +חוברת עבודה  +דיסק
מס' not just unsin - 1
 ג"ג  -אירופה ללא גבולות \ ז .קליין  +אטלס
 הסטוריה  -קורות הדורות -
מחורבן הבית עד תקופת הראשונים באשכנז \ רייסנר

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת
(כמו של התלבושת)
		
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 15מחברות שורה  40דף
 4מחברות גדולות A4
 2מחברות חשבון  40דף ,עדיף
גדולות
 5מחברות אנגלית  40דף
עטופות בניילון שקוף
יומן עם תאריכים
עטיפות שקופות למחברות
חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים בס"ד
ביום שלישי א' אלול תשע"ט
 1לספטמבר 8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם
מנהל החברה  -שי 054-8416778

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

כיתה ח'
רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"א
 תהלים
 סידור  -סידור התפילה נוסח עדות המזרח
 תורה  -חומש במדבר עם רש"י
 נביא  -ספר מלכים א' ב'
 משנה  -פרקי אבות מנוקד עם פירוש ברטנורא
 דינים " -אורות ההלכה" .לאחר החגים  -חוברת מותאמת למבחן גמר
 חשבון והנדסה  -שילובים במתמטיקה א' ב' ג'  -מסלול ירוק \ מט"ח
 +מחשבון מדעי
 עברית  -בין השורות לכיתה ח' \ ע .באך
 הבעה  -זה כל הסיפור \ הדסה צ'ולק
 דקדוק  -סודות הלשון כיתה ח' \ י .הלפרין הוצאת יסודות
 מדעים  -פלאי האור והחשמל \ פ .קצנלבוגן
 אנגלית + Book smart -חוברת  +דיסק
מילון עברי אנגלי ,אנגלי עברי

 ג"ג  -ארצות הברית \ ז .קליין
 הסטוריה  -קורות הדורות \ רייסנר (הספר משנה שעברה)

ההנהלה וצוות ההוראה
מאחלים בע"ה שנת לימודים פוריה

בית הספר "בנות החיל"
רחוב אלימלך  13ב' רמת גן
טל6722208 :
פקס6722256 :

עמותת "חזון למועד"
רחוב הגלגל \42א רמת גן
טל5796599 :
פקס5782417 :

 הודעות נחוצות -נא לרכוש את הספרים בהקדם ,על
מנת שהתלמידות תהיינה ערוכות לשנת
הלימודים מבעוד מועד.
ניתן לרכוש את הספרים והחוברות בחנויות
הבאות:
 .1לתלמיד  -רח' מימון  23ב"ב ,טל'
( 5782004 6189294ניתן לרכוש שם גם
ספרים משומשים במחיר מוזל)
 .2אברמוביץ  -רח' קוטלר  5ב"ב טל:
6166492
 3תחכמוני  -רח' ר' עקיבא  146ב"ב בטל:
5782943
 .4דרורי  -רח' ר' טרפון  2ב"ב טל6184846 :
קוי אוטובוס לחנויות הנ"ל160,161,240 :
תלבושת
חולצת תלבושת  -חולצת צווארון ורודה
חולצת ראש חודש  -לבנה ,מכופתרת (כמו
של התלבושת)
חצאית תלבושת  -חצאית כחולה או שחורה
שמכסה את הברך בכל מצב( .בישיבה,
בעליה במדרגות )...הילדות גבהו ב"ה
משנה שעברה ,נא לחדש את המלאי

ציוד
 5מחברות אנגלית עטופות
בניילון
 15מחברות שורה  40דף
 4מחברות גדולות A4
 2מחברות חשבון  40דף .עדיף
גדולות
 5מחברות אנגלית  40דף
עטופות בניילון שקוף
יומן עם תאריכים
עטיפות שקופות למחברות
חשוב לעטוף את סיפרי הלימוד
והמחברות בעטיפה שקופה
ולרשום שם.
יש לשים לב שעטיפות ,יומנים,
תיקים ,קלמרים וכדו' יהיו
בדוגמאות עדינות וצנועות
פתיחת שנת הלימודים בס"ד ביום
שלישי א' אלול תשע"ט  1לספטמבר
8:00-11:45 .2020
בנות שנוסעות בהסעה ,תקבלנה
הודעה בטלפון יום לפני פתיחת
הלימודים .ניתן ליצור קשר עם מנהל
החברה  -שי 054-8416778

