
 
 רשימת ספרי לימוד וציוד לעולים

 לכיתה ה  בשנה"ל תשע"ח
  ₪מחיר  הוצאה מחבר שם הספר/ החוברת מקצוע

 לספר כולל מע"מ

 עברית

 

 

 המילים בדרך צועדים
 יתמןטל גלר בינה
 שליטא חנהו

  ₪ 56 כנרת

 תמטיקהמ 
 והנדסה

', ה לכיתה ההשבחה חוברות כל

 .מארזים כולל

אוניברסיטת 

 בר אילן

אוניברסיטת 

 בר אילן 
 

 

 מלא ך"תנ. 1 ך"תנ
   

 לימוד ספר – שמואל. 2 

 'ה לכיתה
 שגיב נויה

 ח"מט

2009 

60.3 ₪ 

 

 – ונבון זהיר בצעד ב"זה
  כחולה חוברת

  ₪ 40.29 'ושות רכגולד  עציוני אסתי

 
 מדעים

 'ה לכיתה  – חדש במבט
 וטכנולוגיה מדע

 2016 -חדשה מהדורה
 משנים ישנה מהדורה לרכוש אין

 !קודמות

 

 ₪ 51 רמות א"ת אוניברסיטת

 -גיאוגרפיה
  וסביבה אדם

 ממשיכים -מהמפה וצאיםי .1
 שעברה שנהמ

 

 פיין צבייה
 בסר ענת
  גוטמן שירה

 ח"מט
 

-גיאוגרפיה
 וסביבה אדם

 ממשיכים, ברוור אטלס .2

 .שעברה משנה
 בונוס/יבנה 

 

-גיאוגרפיה
 וסביבה אדם

 התיכון לים מסביב .3

  

 ספר לקנות צורך אין

 בצורה יירכש זה

 .דיגיטלית

 
 אנגלית

 
Our World 

Book + Workbook 

J. Slasky ECB 
-ספר

81.8₪ 

 59.8₪-חוברת



 

Grammar Worksheets 1 
 ECB 66 ₪ 

 ישראל תרבות

 וארצי לעמי מפתחות
 מפעילים ד"חל

 חינוכיים
 ₪ 61 ד"חל

ספר קריאה 

 1ה
 אל עצמי 

גלילה רון פדר 

 עמית

 

 מילוא
74 ₪ 

 

 קריאה ספר

 המכוערים של דניאל  2' ה כיתה

אבני -לברטג
 עפרה

הקיבוץ 
 המאוחד

68 ₪  

 

 ציוד : 

 
 מחברות ספירלה גדולות משובצות. 2  -הנדסה+ חשבון

 
 שורה  –מחברות ספירלה גדולות  4 - כישורי שפה

 
 שורה  14מחברת שפה  -אנגלית

 
 תיקייה 

 

 . פנדה וצבעי  פסטל צבעי'( ,גר 240) בינוני ציור בלוק  -אמנות          
 

 .אוזניות לשימוש אישי - מתוקשבתאוריינות 
 

 
 תלבושת

 
 קצרה בצבע אחיד עם סמל בית הספרחולצת טריקו   - תלבושת קיצית

 )בצבעים שונים(.

 בצבע אחיד עם סמל בית הספר.   (טשירטסוומיזע )  - תלבושת חורפית

 יש לרכוש חולצה לבנה עם סמל בית הספר. לטקסים

 סמל בית הספר.  עם כחולהחולצה  לשיעורי חינוך גופני

 הגעה לבית הספר בנעליים/ סנדלים סגורים בלבד )לא כפכפים או -נעליים
 קרוקס(.

 . ח"תשע ל"שנה במהלך נוספים פריטים רכישת תתכן, מלאה אינה הרשימה
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 חופשה נעימה!
 

 


