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 "חתשע סיון
 ח' תשע"ברשימת ספרים וציוד לתלמידי כיתות 

 

 

 
 

 :ציוד כללי
 ,, צבעי פסטלדגשיםעפרונות, מספריים, מחק, דבק סטיק, מחדד עם מיכל, סרגל, מ

 , לוח מחיק וטושים.תיקיית קרטון )גומייה(חוצצים, שמרדפים,  10 קלסר טבעות גדול )לא משרדי(,
 צבעים(.  24צבעים( וחבילת צבעי פנדה ) 18לשעורי אומנות יש להביא: חבילת טושים )

 

 ההוצאה שם הספר והמחבר
קוד משרד 

 החינוך

המחיר 
המירבי 
 בש"ח

 

 40.5 78-2023001 מטח בראשית עם ביאורים וציורים תורה 

 עברית
1מילה טובה לכיתה ב' ספר   46.2 78-1052607 מטח 

2 מילה טובה לכיתה ב ספר  47.0 78-1052608 מטח 

 חשבון

 30.8 78-2061021 מטח 4שבילים פלוס, חלק 

 33.0 78-2061022 מטח 5שבילים פלוס, חלק 

 33.0 78-2061023 מטח 6שבילים פלוס, חלק 

 28.6 78-2071172 מטח שבילים ב', פרקי גיאומטריה

 20.6 78-2071118 מטח פרקי גיאומטריה  -שבילים ב', מארז אביזרים 

 24.5 78-2061025 מטח שבילים פלוס, מארז אביזרים

 31.4 78-2038700 מטח לחיות יחד בישראל מולדת

 מדע וטכנולוגיה –במבט חדש  מדעים
 רמות

200-402002 41.7 

 אנגלית

MY FIRST ENGLISH ADVENTURE 
REVISED CURRICULUM - PRACTICE 
PAGES BOOK 1 + NOTEBOOK,  
FOUNDATION LEVEL, 

ENGLISH 
ADVENTURE 

751-1023 57.0 

MY FIRST ENGLISH ADVENTURE 
REVISED CURRICULUM - ACTIVITY BOOK 
UNITS 4-5-6, PRE-FOUNDATION LEVEL, 
STAGE 2 

ENGLISH 
ADVENTURE 

751-1022 45.0 
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 רשימת מחברות:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  שורות תשמש לתחילת שנה.  10מחברת עברית 
 שורות.  14לאחר מכן יש לרכוש מחברת של 

 
 

 תלבושת ביה"ס
 ספר.חולצה חלקה עם סמל בית ה .1
 .חולצה בצבע כחול כהה לפעילויות חוץ בית ספריות .2
 .לטקסים ומפקדיםעם סמל בית הספר חולצה לבנה חלקה  .3
 

 תלבושת התעמלות :
 מכנסי בד )לא ג'ינס(.ו חולצת תלבושת .1
 נעלי התעמלות  .2
 

 לתשומת לבכם:

 .רשימת הספרים והחוברות בסיסית, במידת הצורך נרכוש ציוד לימודי נוסף במשך השנה 

  שם התלמיד על הציוד האישי.את יש לציין 
 

 :ליום הלימודים הראשון יש להביא
 , ארוחת עשרקלמר, מחברת משובצת, ת שורותומחבר 2

 
 בברכה,

 מנהלת בית הספר  – אלונה שני כהני
 ב' מחנכות כיתות

 נושא צבע סוג
 חשבון כחולה משובצת

 מדעים ירוקה ש'  10

 קשר כתומה ש'  10

 עברית אדומה ש'  10

 מולדת חומה ש'  10

 תורה שקופה ש'  10

 מוסיקה ורודה ש'  10

 אנגלית סגולה מחברות X 2 שורות 11

 חגים לבנה ש' 10

http://www.tik-tak.co.il/natanyonatan
mailto:nyonatanpt@gmail.com

