
 

 

'ד כיתות - ג"תשפ  ל"לשנה  הלימוד ספרי  רשימת   
 

בש"ח  מחיר  המקצוע שם הספר שם המחבר  הוצאה 

 

49.60 
ח "מט צוות מט"ח     1 חלק  -' ד מאוד טובה מילה 

כישורי 

 שפה

 

ח "מט צוות מט"ח  45.70 2 חלק  -' ד מאוד טובה מילה   

ן מוד 65.10  
, טל. ל, שגב-קורח. ד

אלון .ע  
'ד ספרות של ומעולמה הלשון  קצה על  

 תנ"ך ***תנ"ך מלא

המיליון  בתחום מספרים-השבחה אונ' בר אילן  בונוס  28.80  

חשבון 

 והנדסה

כפל וחילוק -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  28.00  

שברים פשוטים -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  26.80  

גאומטריה  -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  35.80  

 בונוס  15.50
 ערכת אביזרים השבחה לכיתה ד'  אונ' בר אילן 

 

 מט"ח  8.00
ש. גודמן, א. גל,  

 א.שילוני 
יפו   - אגם מתל אביב  -ישראלים צעירים ד    

 מולדת
 מט"ח  8.00

ש. גודמן, א. גל,  

 א.שילוני 
מאי מירוחם  – ישראלים צעירים ד'   

בהוצאת בית הספר  –חוברת פנימית ללימוד היישוב שלי   

58.5 E.C.B 
J .Slasky, J. 

Alexander 
Click 3- (סגול בצבע) ספר 

 אנגלית 

34.8 E.C.B Carol dickstein 
(סגול בצבע) עבודה חוברת - Click 3 

  יש לשמור ספר וחוברת קליק 2 מכיתה ג'

 אונ' ת"א  רמות  42.80
 מהדורה –" חדש במבט" וטכנולוגיה מדע

  מחודשת

 מדעים

 

 

 השאלת ספרים *** לא כלול בפרויקט  

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

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 תלבושת:

  .חולצת טריקו חלקה בצבעים שונים עם סמל בית הספר

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

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

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

 מכנסי ספורט ונעלי ספורט.  -חינוך גופני

 

 ציוד לרכישה אישית: 

 (.מחוררים דפים סלהכני  שניתן לוודא) העבודה לדפי גומייה  עם פלסטיק תיקיית ✓

 . A4 גודל שורה מחברות  2 ✓

 . דף 40 שורות 14 מחברות  8 ✓

 . גדולות חשבון מחברות ✓

 . אנגלית מחברת ✓

 . שמרדפים 5+  שקוף חצי קלסר  יחידות ✓

(  12סט של   -קלמר מאובזר ) עיפרון עץ, מחק, סרגל, מחדד, דבק סטיק, מספרים, טושים -אומנות ✓

 (.A4מחברת סיכה חלקה )גודל 

, סרגל, מספריים, דבק, לאיסוף מיכל עם מחדד, מחק, עפרונות :כתיבה כלי עם קלמר ✓

 . צבעים 3 –(  מרקרים) מדגשים , צבעוניים עפרונות

 

 וכיתה התלמיד/ה שםאת  פריט  כל על  אנא רשמו

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

 ליום הראשון ללימודים יש להגיע עם קלמר מסודר, מחברת חשבון ומחברת עברית. 

 בברכת הצלחה  

 ורד בן שוהם מנהלת בית הספר והצוות החינוכי


