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 2017יוני 
 חתשע" סיון

 
 ח"תשע 'הרשימת ספרים וציוד לתלמידי כיתות 

 
 

 ההוצאה שם הספר והמחבר 
קוד משרד 

 החינוך
המחיר המירבי 

 בש"ח

 
 תנ"ך

 24.90  יסוד מקרא מפורש –שמואל א' 

 24.90  יסוד מקרא מפורש –שמואל ב' 

 עברית

)מותאם לתוכנית הלימודים  1חלק -מאוד המילה טובה 
 שה(חדה

 50.0 78-1052620 מטח

 )מותאם לתוכנית הלימודים 2 חלק-טובה מאוד המילה 
 החדשה(

 50.0 78-1052621 מטח

 מתמטיקה

 33.2 78-2075005 מטח גיאומטריה לכיתה ה'

 30.9 78-2071414 מטח שבילים ה', מארז אביזרים 

, פעולות במספרים עד מיליון חלק א'; 1שבילים ה', ספר 
 שלביות-ק ג'; בעיות מילוליות רבשברים חל

 29.4 78-2071401 מטח

, פעולות במספרים עד מיליון חלק ב'; 2שבילים ה', ספר 
 שברים חלק ד'; ספרות רומיות

 27.4 78-2071402 מטח

, ממוצע וחקר נתונים; מספרים 3שבילים ה', ספר 
 עשרוניים; אחוזים

 27.3 78-2071403 מטח

מהדורה  -טכנולוגיה לכיתה ה במבט חדש, מדע ו מדעים
 אביב-אוניברסיטת תל/מחודשת

 53.0 200-400052 רמות

 גיאוגרפיה

 רכישה מרוכזת  מהדורה דיגיטלית –יוצאים מהמפה 

 39.7 78-2040160 מטח א. סופר, ב. סביר/  מסביב לים התיכון

ספר יסודיים ולחטיבת הביניים )מהדורה -אטלס לבתי
 ברור מחודשת ומתוקנת( / מ'

 79.7 36-1084 בונוס

 61.0 20-526849 מודן עמי ומולדתי -חוליה בשרשרת  מורשת

 אנגלית

OUR WORLD, FOUNDATION OUR WORLD, 
FOUNDATION LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S 
BOOK \ J. SLASKY, J. ALEXANDER 

 58.7 153-861 אריק כהן

OUR WORLD, WORK BOOK \ J. SLASKY, J. 
ALEXANDER 

 42.9 153-862 אריק כהן

STORIES FOR YOU 2 - FOUNDATION 

LEVEL, STAGE  2 
 

 57.3 153-684 אריק כהן
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 :ציוד כללי

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

 , שמרדפים, תיקיית קרטון )גומייה( חוצצים, 10קלסר קשיח,  ,קלסר חצי שקוף

 גדולהספירלה  מחברת – לכל מקצועת עברית שורה אחת ומחבר

 . שורות 11מחברות אנגלית   2מחברת משובצת )לחשבון(, 

 מכיתה ד'. )דקדוק( מחברת אנגלית אדומה את יש לשמור 

 

 תלבושת ביה"ס

 חולצה חלקה עם סמל בית הספר. .1

 .חולצה בצבע כחול כהה לפעילויות חוץ בית ספריות .2

 .לטקסים ומפקדיםעם סמל בית הספר חלקה חולצה לבנה  .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 

 

 :להביא ליום הלימודים הראשון יש

 , ארוחת עשרקלמר, מחברת משובצת, מחברת שורות, מחברת שפה

 
 

 בברכת הצלחה 
 מנהלת בית הספר  – אלונה שני כהני

 ה' מחנכות כיתות
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