
 

 

 כיתות ה'   -  גרשימת ספרי הלימוד לשנה"ל תשפ"
 

מחיר  
 המקצוע שם הספר שם המחבר  הוצאה בש"ח

 
38.20 

 
ח "מט  

 
ח "מט צוות  

 
  1 חלק  –' ה  מאוד טובה מילה

 
 

 כישורי שפה 
 

ח "מט צוות מט"ח  38.20   2 חלק –' ה  מאוד טובה מילה 

, טל. ל, שגב-קורח. ד  מודן 59.40
אלון . ע  

'ה  ספרות של ומעולמה הלשון  קצה על  
 

 תנ"ך *** תנ"ך מלא 

לן בר אי 'אונ בונוס  31.50  
 

 וחקר טבעיים במספרים פעולות -השבחה
 2021מהדורת  נתונים

חשבון 
 והנדסה

 2021מהדורת  פשוטים שברים -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  27.70

2021עשרוניים מהדורת מספרים  -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  29.90  

 2021גאומטריה מהדורת  -השבחה אונ' בר אילן  בונוס  37.30

  אונ' בר אילן  בונוס  33.00
 ערכת אביזרים השבחה לכיתה ה' 

ח "מט 41.40  
 

. ש, בסר. ע, פיין. צ
 גודמן 

 יוצאים מהמפה 

 גיאוגרפיה

 מסביב לים התיכון  א. סופר, ב. סביר  מט"ח  30.70

 M.Melamud אריק כהן  60.50
Hey!, Foundation Level Stage 2, 

Student's Book 
 אנגלית 

 M.Melamud אריק כהן  41.50
Hey!, Foundation Level Stage 2, 

Workbook 

 אונ' ת"א  רמות  47.90
 מהדורה –" חדש במבט" וטכנולוגיה מדע

. מחודשת  
 

 מדעים

במרוכז  השנה בתחילת תירכש החוברת*  זה"ב 

 
 רכישה מרוכזת בתחילת השנה *

 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

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

 מכנסי ספורט ונעלי ספורט.  -חינוך גופני

 

 ציוד לרכישה אישית: 

 .ודבק מספריים, טושים, מדגשים(, מיכל עם מחדד, מחק, עפרונות) כתיבה כלי עם קלמר ✓

 .אחת שורה  A4 גודל מחברת 4 ✓

 . ולהנדסה לחשבון משובצות A4 גודל  מחברות  2 ✓

 סרגל + סרגל משולש.  ✓

 )לאנגלית( אחת שורה  A4 גודלמחברת ספירלה שני נושאים  ✓

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

 (.A4מחברת סיכה חלקה )גודל  ו

 

 

 וכיתה התלמיד/ה שםאת  פריט  כל על  אנא רשמו

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

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

 

 בברכת הצלחה  

 ורד בן שוהם מנהלת בית הספר והצוות החינוכי

 


