
 

 

 ב'  כיתות – ג"תשפ ל"לשנה הלימוד ספרי רשימת

 
 

מחיר  
 המקצוע שם הספר שם המחבר  הוצאה בש"ח

- לנגטל. ד"ר כ פאנל אור  39.30
 1בסוד הקריאה חלק  נשר

ישורי כ
 שפה
 

- לנגטל.ד"ר כ פאנל אור  35.90
 נשר

 2בסוד הקריאה חלק 
 

 *** מילון כיס 

 
28.00 

 
 אריאל   מהדורת, בראשית חומש  קורן 

 תורה 

 
26.00 

 בונוס 
 אילן  בר' אונ 

 
 2019 מהדורת   1 החשבון פעולות  -השבחה

 

חשבון 
 והנדסה

 בונוס  24.00
 2019 מהדורת 2 החשבון פעולות  -השבחה אילן  בר' אונ 

 בונוס  24.00
       2019 מהדורת 3 החשבון  פעולות-השבחה אילן  בר' אונ 

 בונוס  17.00
      2019 מהדורת   4 החשבון פעולות  -השבחה אילן  בר' אונ 

 

 בונוס  24.80
 2019 מהדורת גיאומטריה  -השבחה אילן  בר' אונ 

 

 בונוס  34.30
 ערכת אביזרים השבחה לכיתה ב'  אילן  בר' אונ 

24.10 
 מולדת ישראלים צעירים                                            צוות מט"ח  מט"ח  

20.00 
 חומרים    1 -פלא טבע ב' צוות מט"ח  מט"ח  

 מדעים 
 

 חיים   2 -פלא טבע ב' צוות מט"ח  מט"ח  18.80

 ויקי צור  אריק כהן  63.70
Dizzy From A To Z – Foundation 
Level, Early Learners, Student's 
Book+cd 

 
 אנגלית 

 
 

 
 יש לרכוש עצמאית   -*** לא כלול בפרויקט השאלת ספרים

 .השנה במהלך הודעה כך על תימסר - נוספים למידה בחומרי צורך ויהיה במידה
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :תלבושת

  .חולצת טריקו חלקה בצבעים שונים עם סמל בית הספר

 . )מעיל/עליונית עם רוכסן אין חובה להדפיס סמל( חולצה עם סמל בית הספר  -בחורף 

 . חולצה לבנה עם סמל בית הספר )בחורף עליונית בצבע לבן( -בימי שישי בטקסים ובחגיגות 

 אין להגיע בגופיות ובמכנסים עם קרעים.  .יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים

 עלי ספורט. מכנסי ספורט ונ  -חינוך גופני

 

 : אישית לרכישה ציוד

 מדגשים 4, עפרון צבעי, מספריים, סטיק דבק, מיכל עם מחדד, מחק, עפרונות 3: ובו קלמר ✓

 (.לקלמר שנכנס מ"ס  15) קטן וסרגל טושים(, מרקרים)

 . עבודה דפי עבור  - גומייה עם A4 גודל בגודל  מפלסטיק תיקייה ✓

 . ללוח מחק+  מחיקים  טושים( + 20x30 בגודל) מחיק קטן לוח ✓

קלמר מאובזר ) עיפרון עץ, מחק, סרגל, מחדד, דבק סטיק, מספרים,  -ציוד לשיעור אומנות ✓

 (  12סט של  -טושים

 :תמחברו

 . קטנות, דף 40, חכמות חשבון מחברות  2 ✓

 דף, קטנות.  40שורות,   10מחברות  8  ✓

 עטיפות שקופות למחברות. 10 ✓

 (.ספירלה לא) גדולה שורה  מחברת ✓

 קלסרים חצי שקופים.  2 ✓

 מחברת חלקה קטנה  – מוסיקה ✓

 (.A4מחברת סיכה חלקה )גודל  ✓

 וכיתה התלמיד/ה שםאת  פריט  כל על  אנא רשמו

 . 08:00בשעה   1.9.22שנת הלימודים תחל ביום חמישי, ה' באלול תשפ"ב  

 בברכת הצלחה  

 יורד בן שוהם מנהלת בית הספר והצוות החינוכ


