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 2017יוני 
 חתשע" סיון

 
 ח"תשע 'ורשימת ספרים וציוד לתלמידי כיתות 

 

 ההוצאה שם הספר והמחבר 
קוד משרד 

 החינוך

המחיר 
המירבי 
 בש"ח

 
 תנ"ך

 24.9  יסוד מקרא מפורש   –מלכים א' 

 24.9  יסוד מקרא מפורש –מלכים ב' 

 24.9  יסוד מקרא מפורש –חמש מגילות 

 -נקרא ונפעל-רות ותהיליםמלכים, יונה, אסתר, 
 מהדורה דיגיטלית

 רכישה מרוכזת  מטח

 68.0 78-1052623 מטח מילה טובה מאוד עברית

 מתמטיקה

 31.1 78-2075006 מטח גיאומטריה לכיתה ו'

 28.0 78-2071425 מטח מארז אביזרים 

, מספרים טבעיים, שברים פשוטים ה', קנה 1שבילים ו', ספר 
 מידה

 26.5 78-2071421 מטח

, שברים פשוטים, כפל וחילוק עשרוניים, 2שבילים ו', ספר 
 אחוזים

 26.5 78-2071422 מטח

 22.2 78-2071423 מטח , יחס, מספרים ופעולות, חקר נתונים3שבילים ו', ספר 

 מהדורה מחודשת -במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ו  מדעים
 אוני' תל אביב 

400062-200 רמות  52.7 

  46.7     20-52498 מודן י. זילברמן, ז. קלר נויברגר / חוליות בשרשרת הדורות מורשת

 גיאוגרפיה
'חוקרים ארץ גיאוגרפיה לכיתה ו  47.1 78-2040154 מטח 

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

 יש לשמור את האטלס מכיתה ה'

 היסטוריה
 57.1 78-2037001 מטח מודפסת   מהדורה –מסע אל העבר  -רומא וירושלים יון,

 רכישה מרוכזת  מטח מהדורה דיגיטלית-יון, רומא וירושלים

 אנגלית

COOL, STUDENT'S BOOK\ V. TSUR, J. 
ALEXANDER 

 63.6 153-879 אריק כהן

COOL, WORK BOOK\V. TSUR, J. ALEXANDER 
 39.7 153-880 אריק כהן

GRAMMAR HELPER 2\ B. ELAZAR, R. BRODER 

מפעלים 
אוניברסיטאים 

UPP 
74-611 60.3 
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 :ציוד כללי

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

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

 גדולהספירלה  מחברת  –לכל מקצוע  מחברות עברית שורה אחת

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

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

 

 תלבושת ביה"ס

 חולצה חלקה עם סמל בית הספר. .1

 .חולצה בצבע כחול כהה לפעילויות חוץ בית ספריות .2

 .לטקסים ומפקדים עם סמל בית הספרחולצה לבנה חלקה  .3

 

 תלבושת התעמלות :

 בית הספר חולצת תלבושת .1

 ספורטכנסי  מ .2

 נעלי התעמלות  .3

 לתשומת לבכם:

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

  שם התלמיד על הציוד האישי.את יש לציין 

  .האטלס מיועד לשימוש התלמידים בבית 

 :דים הראשון יש להביאליום הלימו

 , ארוחת עשר קלמר, מחברת משובצת, מחברת שורות, מחברת שפה

 
 

 בברכת הצלחה 
 מנהלת בית הספר  – אלונה שני כהני

 ו' מחנכות כיתות
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