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 ח"תשע 'דרשימת ספרים וציוד לתלמידי כיתות 

 

 

 

 

 

 

 

 ההוצאה שם הספר והמחבר 
קוד משרד 

 החינוך

המחיר 
המירבי 
 בש"ח

 תורה

 24.9  יסוד מקרא מפורש - יהושוע -תנ"ך לכיתה ד' 

 24.9  יסוד מקרא מפורש - שופטים -תנ"ך לכיתה ד' 

 רכישה מרוכזת מטח ורה דיגיטליתמהד-תנ"ך לכיתה ד' -שופטים ויהושע

 עברית
 50.1 78-1052617 מטח  1חלק -מילה טובה מאוד ד

 50.1 78-1052618 מטח 2חלק -מילה טובה מאוד ד

 מתמטיקה

 45.0 78-2063024 מטח גיאומטריה כיתה ד

 19.9 78-2063025 מטח ערכת אביזרים -גיאומטריה כיתה ד

 31.2 78-2071314 מטח שבילים ד', ערכת אביזרים

 45.0 78-2063021 מטח 10שבילים פלוס חלק 

 45.0 78-2063022 מטח 11שבילים פלוס חלק  

 45.0 78-2063023 מטח 12שבילים פלוס חלק  

 27.0 78-2038705 מטח לחיות יחד בישראל מולדת

 מדעים 
 מהדורה מחודשת -במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ד 

 אונ' תל אביב
 47.4 200-400042 רמות

 אנגלית

CLICK 3 - FOUNDATION LEVEL, STAGE 1,  
(REVISED CURRICULUM) WORKBOOK 

 34.2 153-834 אריק כהן

CLICK 3 - FOUNDATION LEVEL, STAGE 1,  
(REVISED CURRICULUM)  STUDENT'S BOOK 

 153-792 אריק כהן
64.8 

 

 מוסיקה

הפעילות הודעה תימסר בתחילת השנה עם תחילת 
ילדים שלא ישתתפו בבי"ס מנגן  .של ביה"ס מנגן

 -יצטרכו לרכוש את החוברת: חליליות לבית הספר

 Aulos 205 A + חלילית חלק א'
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 :ציוד כללי

 עפרונות, מספריים, מחק, דבק סטיק, מחדד עם מיכל, סרגל, מרקרים, צבעי פסטל,

 דף,  40שורות   14מחברות  8, שמרדפים, תיקיית קרטון )גומייה( 10ה,ת שקופפדפד 1

 . םומחברת אחת לעטוף בצבע אד –ת שורו 11אנגלית  מחברת  2מחברת משובצת )לחשבון(, 

 

 תלבושת ביה"ס

 חולצה חלקה עם סמל בית הספר. .1

 .חולצה בצבע כחול כהה לפעילויות חוץ בית ספריות .2

 .לטקסים ומפקדיםר עם סמל בית הספחולצה לבנה חלקה  .3

 

 תלבושת התעמלות :

 בית הספר ומכנסי בד )לא ג'ינס( 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

 שפה מחברת

 מחברת שורות

 מחברת משובצת

 קלמר

 ארוחת עשר

 

 ,ת הצלחהבברכ
 מנהלת בית הספר - אלונה שני כהני

 'ד מחנכות כיתותו
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