
 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 . פ"אהתשלשנת הלימודים  כיתה אלפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 

לענות על  ספרים אישיים ברמות שונות, הבאיםחלק מהספרים מיועדים לכל התלמידים )בכל הרמות( וחלקם 

 צרכי הילדים.

 

 שם הספר/  המקצוע
 חוברת  והמחבר

מחיר  מק"ט ההוצאה
 מירבי

 הערות

 חשבון 
 וגיאומטריה

 
 

  "מארז חוברות "שבילים פלוס
חוברת  1 +חוברות חשבון  3)

 גיאומטריה(

 מט"ח
 

78-2071068 

78-2060011 

78-2060012 

78-2060013  

111.0 ₪  

 78-2060016 מארז אביזרים בחשבון
 

19.50 ₪  

 ₪ 19.20 78-2071014 בגיאומטריהמארז אביזרים 
 

 במבט חדש מדע וטכנולוגיה מדעים
 ספרים/אונ' ת"א( 3) מארז ספרים

  200-400112 רמות

200-400312 

200-400212  

47.00 ₪  

 כישורי שפה
 

 

 78-2010020 מט"ח חוברות(  6*קסם וחברים )

78-2010021 

78-2010022 

78-2010023 

78-2010024  

לכל תלמיד  ₪ 152.40
תותאם 
שיטת 
קריאה 

מתאימה 
בתחילת 

 שנה.
הודעה על 

חוברות 
הלימוד 
 תימסר 

ע"י הצוות 
 החינוכי.

 

 199-621 רכגולד חוברות(  4*צלילים מספרים)

199-618 

199-619 

199-620  

113.3 ₪ 

 הבנת הנקרא: יחידות הוראה ישוכפלו על ידי בית הספר במהלך השנה

 

את החוברות יש להביא החל מיום הראשון ללימודים )נא לשים מדבקה עם שם הילד/ה(. ניתן להשאירן במגירת *

 הילד/ה בכיתה.

 בברכה,

 שובל אילנה                הצוות החינוכי
 מנהלת בית הספר                   
   



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
 הורים יקרים,

 

 תלבושת בית הספר:
 חולצות טריקו חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר.

 לימי שישי, טקסים וחגים. –-עם סמל בית הספר  חולצה לבנה

 .לטיולים -–עם סמל בית הספר  חולצה כחולה

 
 לכל ילד החטיבה הצעירה אישי יודצ 

 ביום הראשון מכל ילד )יש לאגד את הציוד בשקית עם שם הילד(: ציוד זה יאסף
 , חבילת צבעי פנדהA4) )כתרומה בלבד חבילות דפי צילום  A4   ,2חבילות שמרדפים בגודל  2

 : קלסרים שקופים 2 *
 שפה-אדום *
 חשבון-כחול *

 
  לכל ילד בקלמרציוד אישי: 

 טושים, , UHU  סרגל, דבק סטיק , מספריים, , מחק לבן)עם בית( מחדד ,,עפרונות מחודדים 3
 + טוש מחיק. 4A, לוח אישי מחיק גודל .צבעים /צבעי עפרון, מדגשים בארבעה צבעים

 )יש שים מדבקה עם שם התלמיד על הציוד: מחברות חוברות וציוד אישי(
 

 מחברות/חוברות ליום הראשון 
  10שבילים ראשונה "הכרת המספרים עד  -חוברת חשבון " 
 עטופה בצבע אדום. - חכמה מחברת שפה 

 

 :מידי יום בילקוט 

 
 בברכה,

 שובל אילנה               הצוות החינוכי
 מנהלת בית הספר            
   

 

 הערות מקצוע עטיפה סוג המחברת

 חכמה מחברת משובצת 1
  מחברת משובצת חכמה 1
 

 כחולה
 תכלת

 חשבון
 גיאומטריה

 

 שורות )לא מקווקוות( 10מחברת חכמה  1
 )לא מקווקוות(שורות  10 חכמהמחברת  1
 

 אדומה
 כתומה

 

 שפה
 הכתבות

 

 

מחברת  צהובה שורות 10 - מחברת 1
 קשר

במידה ולא תתקיים רכישה מרוכזת 
 ליומן יש להביא מחברת קשר.

  מדעים ירוקה שורות 10מחברת חכמה  1

 יקהסמו ורודה חלקה מחברת 1
 

שורות חכמות נוספות  10המלצת הצוות החינוכי לרכוש מחברות שפה   
 *למקרה ויתווספו תחומי דעת נוספים ללמידה.

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 ."אפלשנת הלימודים התש ב - כיתהלפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 
 

שם הספר/ חוברת   המקצוע
 והמחבר

מחיר  מק"ט ההוצאה
 מירבי

 הערות

)יש לשמור את  ₪ 28 אריאל "חומש" קורן בראשית  תורה
 הספר גם 

 לשנה"ל הבאה(

כישורי 

 שפה

העיקר שהבנו  חלק א+חלק 
 ב/ אנה טרפיקנט, ט קפלן

 119-889 יבנה, בונוס

119-890  

93.0  ₪  

רכישה עצמית  מילון כיס
לא דרך 

 השאלת ספרים

 הבנת הנקרא: יחידות הוראה ישוכפלו על ידי 
 בית הספר במהלך השנה

 

מדע  –במבט חדש  מדעים

 3)וטכנולוגיה/אונ' ת"א 

 ספרים(

  200-400322   רמות

  200-400222  

  200-400122 
 

51  ₪  

  ₪  26 78-2038700 מט"ח ספר  -לחיות יחד בישראל  מולדת

 מתמטיקה

 גיאומטריה

 שבילים, פלוס לכיתה במארז 
חוברת  1 +4,5,6)חוברות 

 גיאומטריה(

 מט"ח
 

78-2071172 

78-2061021 

78-2061022 

78-2061023  

113.40  ₪ 

 78-2061025 מארז אביזרים בחשבון
 

24  ₪  

 78-2071118 מארז אביזרים בגיאומטריה
 

26.1 ₪ 

  MY FIRST ENGLISH אנגלית
ADVENTURE 

3, -2-Units 1 book:Activity 
PRE- FOUNDATION LEVEL, 

STAGE 1  
במהדורה החדשה החוברות 

 אוחדו לספר אחד.

English 
Adventure 

 

751-1020 
 

49.1 ₪   

 

 **חומרי למידה נוספים ישוכפלו במהלך השנה.
 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     
 מנהלת בית הספר            

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
 

  יקרים,הורים 

 

 תלבושת בית הספר:

 חולצות טריקו חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר.

 לימי שישי, טקסים וחגים. –-עם סמל בית הספר  חולצה לבנה

 לטיולים -–עם סמל בית הספר  חולצה כחולה

 
 

 :פ"אתשלשנה"ל   - 'כיתה ב ציוד אישי לכל ילד
 
 

 חדד, מספריים, דבק, מעפרונות מחודדים,  3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 מדגשים. 3-מחק, צבעים ו

 +שם. עטופות בעטיפת ניילון שקופה שורות 10חבילת מחברות  .2

 .חבילת מחברות חשבון .3

 שמרדפים. 10+  קלסר טבעות .4

 .מחיקים  טושים + A4קטן גודל  לוח מחיק .5

 .ת הגיללפרוייקטים וליוזמות בשכב *במהלך השנה יתכן וידרש ציוד אישי נוסף בהתאם

 

 *יומן תלמיד ברוח בית הספר ירכש במרוכז וימסר לתלמיד ביום הראשון*
 
 
 
 
 
 

 בברכה,

 שובל אילנה               הצוות החינוכי     
 מנהלת בית הספר           

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
   20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 .התש"פלשנת הלימודים  כיתה גלפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 
 

 

מחיר  מק"ט ההוצאה שם הספר/ חוברת  והמחבר המקצוע
 מירבי

 הערות

 מדע וטכנולוגיה -במבט חדש  מדעים
 / אונ' תל אביב  

 200-400032 רמות
 

45.9  ₪  

יש לשמור משנה  ₪ 28 אריאל קורן בראשית "חומש" תורה
 שעברה

כישורי 

 שפה

 הבנת הנקרא: יחידות הוראה ישוכפלו על ידי בית הספר במהלך השנה

העיקר שהבנו חלק א' / בינה 
 טרפיקנט

 יבנה

 בונוס

119-826 53.4 ₪  

העיקר שהבנו חלק ב' / בינה 
 טרפיקנט

119-827 
 

53.4 ₪ 

רכישה עצמית לא  אריאל –-מילון כיס 

דרך השאלת 

 ספרים

 ספר דיגיטלי   78-2038701  לחיות יחד בישראל  מולדת
 

מתמטיקה 
 וגיאומטריה

 +7,8,9 מארז שבילים לכיתה ג'

 ספר גיאומטריה 1

 78-2062021 מט"ח

78-2062022 
78-2062023 
78-2071272 

 

138.6 ₪  

  ₪  21.6 78-2062025 מארז אביזרים בחשבון 

 ₪  19.6 78-2071215 פרקי גיאומטריה–מארז אביזרים 

 My first English adventure practice אנגלית
pages – book 1, units 4,5,6, 
FOUNDATION LEVEL, STAGE 2  

English 

Adventure 

מהדורת 
2016  

751-1023 
 

55.9 ₪  

My first English adventure 

Activity book units 4-5-6, 

 PRE-FOUNDATION LEVEL, STAGE  

751-1022 
 

44.1  ₪ 

תרבות 
 ישראל

 חומרי לימוד בהפקה בית ספרית

 
  *חומרי למידה נוספים ישוכפלו במהלך השנה.

 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     
 מנהלת בית הספר            

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
  הורים יקרים,

 

 תלבושת בית הספר:

 חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר. חולצות טריקו

 .לימי שישי, טקסים וחגים –=עם סמל בית הספר  חולצה לבנה

 .לטיולים –=עם סמל בית הספר  חולצה כחולה

 
 

 :"אפתשלשנה"ל   -ציוד אישי לכל ילד כיתה ג 
 
 

 חדד, מספריים, דבק, מעפרונות מחודדים,  3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 מדגשים. 3-מחק, צבעים ו

 + שם. עטופות בעטיפת ניילון שקופה שורות 14חבילת מחברות  .2

 .+קטנה בגיאומטריה מחברת ספירלה גדולה בחשבון .3

 .לשפה שורות מחברת ספירלה גדולה .4

 חבילת שמרדפים )ניילונים לתיוק(  .5

 (.השנהלהגשת משימות במהלך ) +שמרדפים  חבילת קלסרים שקופים +דפדפת שורות .6

 לדפי העבודה. תיקיית גומי לחשבון .7

 .מחיקים +טושים A4בגודל לוח מחיק  .8

 *במהלך השנה יתכן וידרש ציוד אישי נוסף בהתאם לפרוייקטים וליוזמות בשכבות הגיל

 

 *יומן תלמיד ברוח בית הספר ירכש במרוכז וימסר לתלמיד ביום הראשון*
 

 

 

 
 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     
 מנהלת בית הספר            

 
 
 
 
 
 

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 .התש"פלשנת הלימודים  כיתה דלפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 
 

 ***חומרי למידה נוספים ישוכפלו במהלך השנה.
 

 

 בברכה,

 שובל אילנה             הצוות החינוכי
 הספר מנהלת בית

 
 

מחיר  מק"ט ההוצאה שם הספר/ חוברת  והמחבר המקצוע
 מירבי

 הערות

 רכישה עצמית  תנ"ך מלא  מקרא

לא דרך השאלת 

 ספרים

 מדע וטכנולוגיה /  -במבט חדש  מדעים
 אונ' תל אביב )מהדורה מחודשת(

 200-400042 רמות
 

47.40 ₪  

 כישורי שפה
 

 הבנת הנקרא: יחידות הוראה ישוכפלו על ידי בית הספר במהלך השנה

העיקר שהבנו חלק א' / 
 א.טרפיקנט ט.קפלן

 בונוס יבנה
119-840 

50 ₪  

העיקר שהבנו חלק א' / 
 א.טרפיקנט ט.קפלן

 יבנה בונוס

119-841 

50 ₪  

 78-2038705 מט"ח לחיות יחד בישראל  מולדת
 

 ספר דיגיטלי

 מתמטיקה
 וגיאומטריה

 

 10,11,12 מארז שבילים לכיתה ד'
 חוברת גיאומטריה 1 +

 מט"ח

 

78-2063024   

78-2063021 

78-2063022 

78-2063023  

162.8  ₪  

מקלות  – מארז אביזרים שבילים
 שברים

78-2071314 30.60  ₪ 

 ₪  19.5 78-2063025 מארז אביזרים גיאומטריה

 :My first English adventure אנגלית

Activity book – units 7-8, 
FOUNDATION LEVEL, STAGE ONE 

 

English 
Adventure 

  

751-1024 
 

39.2  ₪ 
 
 

 

My first English Adventure Practice 
pages: book 2, units 7,8, 

FOUNDATION LEVEL, STAGE ONE  

751-1025 
 

57.9 ₪ 
 

תרבות 
 ישראל

 חומרי לימוד בהפקה בית ספרית



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
  הורים יקרים,

 

 תלבושת בית הספר:

 חולצות טריקו חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר.

 לימי שישי, טקסים וחגים. -–עם סמל בית הספר  חולצה לבנה

 .לטיולים –- עם סמל בית הספר חולצה כחולה

 

 

 :"אפתשלשנה"ל   -ציוד אישי לכל ילד כיתה ד' 

 

 חדד, מספריים, דבק, מעפרונות מחודדים,  3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 מדגשים. 3-מחק, צבעים ו

 .+שם עטופות בעטיפת ניילון שקופה שורות 14חבילת מחברות  .2

 +קטנה לגיאומטריה. מחברת ספירלה גדולה בחשבון .3

 שורות. -מחברת ספירלה גדולה בשפה  .4

 תיקיית גומי לדפי חשבון .5

 .שורות 11 מחברת אנגלית .6

 .+שמרדפים להגשת משימות במהלך השנה ת שורותודפדפפים שקו יםקלסר .7

 .מחיקים +טושיםA4 לוח מחיק .8

 *במהלך השנה יתכן וידרש ציוד אישי נוסף בהתאם לפרוייקטים וליוזמות בשכבות הגיל          

 

 *יומן תלמיד ברוח בית הספר ירכש במרוכז וימסר לתלמיד ביום הראשון*

 

 

 

 

 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     

 מנהלת בית הספר            

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
 
 
 

20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 ."אפלשנת הלימודים התש כיתה הלפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 

 

שם הספר/ חוברת   המקצוע
 והמחבר

מחיר  מק"ט ההוצאה
 מירבי

 הערות

רכישה עצמית לא דרך  תנ"ך מלא  מקרא
 השאלת ספרים

כישורי 
 שפה

צועדים בדרך המילים / בינה 
 גלר טליתמן

 42-1001417 כנרת
 

55.5 ₪  

מילה טובה חלק א + חלק ב / 
 מט"ח

 78-1052620 מט"ח
78-1052621 

 

 ספר דיגיטלי
 

 ישוכפלו על ידי בית הספר במהלך השנההבנת הנקרא: יחידות הוראה 
 

 יחד בשרשרת הדורות  מורשת 
 

 2000534738 מודן
 

 

 
 +ספר דיגיטלי 

 חומרי לימוד בהפקה בית ספרית

 

 גיאוגרפיה
 

 78-2040160 מט"ח מסביב לים התיכון
 

 200-400052 רמות  , מדע וטכנולוגיהבמבט חדש מדעים
 

53.2  ₪  

 מתמטיקה
 גיאומטריה

 + 13,14,15שבילים לכיתה ה' 

 ספר גיאומטריה 1+ 

 מט"ח
 

78-2064021 

78-2064022 

78-2064023 
78-2064024 

132.4   ₪ 

 78-2064025 ערכת אביזרים בגיאומטריה
 

30.3  ₪  

 OUR WORLD, FOUNDATION אנגלית

LEVEL, STAGE 2, STUDENT'S 

BOOK \ JACQUI SLASKY, JUDI 

ALEXANDER 

אריק 
 כהן

153-861 
 

48.7  ₪  

OUR WORLD, WORK BOOK \ 

JACQUI SLASKY, JUDI 

ALEXANDER 

אריק 
 כהן

153-862 
 

30.4 ₪ 

 **חומרי למידה נוספים ישוכפלו במהלך השנה.
  

 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
 מנהלת בית הספר            

 

 

  הורים יקרים,

 

 הספר:תלבושת בית 

 חולצות טריקו חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר.

 .לימי שישי, טקסים וחגים - עם סמל בית הספר חולצה לבנה

 .לטיולים –-עם סמל בית הספר  חולצה כחולה

 
 :"אפתשלשנה"ל   -ציוד אישי לכל ילד כיתה ה' 

 
 

חדד, מספריים, מעפרונות מחודדים,  3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 דגשים.מ 3-דבק, מחק, צבעים ו

 עטופות +מדבקה עם שם.שורה חבילת מחברות  .2

 + ספירלה קטנה לגיאומטריה. מחברת ספירלה גדולה בחשבון .3

 .שורות )אחת לשיעורי בית ואחת לאוצר מילים( 11 מחברות אנגלית 2 .4

 .תיקיית גומי לדפי חשבון .5

 שמרדפים. סר טבעות + חוצצים + דפדפת שורות+קל .6

 +טושים מחיקים. A4לוח מחיק קטן  .7

 *במהלך השנה יתכן וידרש ציוד אישי נוסף בהתאם לפרוייקטים וליוזמות בשכבות הגיל

 

 *יומן תלמיד ברוח בית הספר ירכש במרוכז וימסר לתלמיד ביום הראשון*

 

 

 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     
 הספרמנהלת בית             

 
 
 
 
 

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
 

20.06.30 

 הורים וילדים יקרים,

 ."אפהתשלשנת הלימודים  כיתה ולפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי 

 
 

מחיר  מק"ט ההוצאה שם הספר/ חוברת  והמחבר המקצוע
 מירבי

 הערות

רכישה עצמית   תנ"ך מלא  מקרא
דרך השאלת לא 

 ספרים

 כישורי
 שפה

צועדים בדרך המילים/בינה גלר 

 טליתמן

  ₪  59.9 1001587-42 כנרת

 78-2037001 מט"ח  יוון, רומא וירושלים  היסטוריה
 

51.6   ₪ 

תרבות 
  ישראל

 2000534707 )מודן( יחד בשרשרת הדורות )מודן(
 

 

 
+חומרי לימוד ספר דיגיטלי 

 בהפקת בית ספרית
 חוקרים ארץ גיאוגרפיה

 
 78-20440154 מט"ח

 

 200-400062 מט"ח במבט חדש מדעים
 

 מתמטיקה
 וגיאומטריה

 

 78-2065021 מט"ח 16,17,18שבילים לכיתה ו' 

78-2065022 

78-2065023  

100.2  ₪  

  78-2071425   גיאומטריה מארז אביזרים
 

27.5  ₪  

 78-2075006 ספר גיאומטריה לכיתה ו'
 

28.2  ₪  

 ,Cool - FOUNDATION LEVEL, STAGE 3 אנגלית

STUDENT'S BOOK \ ELIZABETH KARVONEN, 

NETTI SUSMAN, JULIE YOSEFAN 

 153-879 אריק כהן
 

57.0 ₪   
 
 

 

Cool - FOUNDATION LEVEL, STAGE 3, 

 WORK BOOK \ ELIZABETH KARVONEN, 

NETTI SUSMAN, JULIE YOSEFAN 

153-880 
 

32.3  ₪ 
 

 
 **חומרי למידה נוספים ישוכפלו במהלך השנה.

 

 

 בברכה,

 שובל אילנה              הצוות החינוכי     
 מנהלת בית הספר            

 



 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה

 
  הורים יקרים,

 

 תלבושת בית הספר:

 חולצות טריקו חלקות בכל הצבעים עם סמל בית הספר.

 שישי, טקסים וחגים. לימי –-עם סמל בית הספר  חולצה לבנה

 .לטיולים -–עם סמל בית הספר  חולצה כחולה

 

 :"אפתשלשנה"ל   -ציוד אישי לכל ילד כיתה ו' 

 

 

 חדד, מספריים, דבק, מעפרונות מחודדים,  3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 מדגשים. 3-מחק, צבעים ו

 עטופות +מדבקה עם שם.שורה חבילת מחברות  .2

 מחברת ספירלה גדולה בחשבון + ספירלה קטנה לגיאומטריה. .3

 תיקיית גומי לדפי חשבון .4

 .חוצצים 6לאנגלית + דפדפת שורות גדולה+ טבעות דק קלסר  .5

 .+שמרדפים קלסר טבעות + חוצצים + דפדפת שורות .6

 מחוגה  .7

 .מחיקים  טושים + A4 לוח מחיק  .8

 לפרוייקטים וליוזמות בשכבות הגיל*במהלך השנה יתכן וידרש ציוד אישי נוסף בהתאם 

 

 *יומן תלמיד ברוח בית הספר ירכש במרוכז וימסר לתלמיד ביום הראשון*

 

 

 

 

 בברכה,

 שובל אילנה            הצוות החינוכי     

 מנהלת בית הספר          

 


