
 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   חלק מהספרים מיועדים לכל התלמידים )בכל הרמות( וחלקם ספרים אישיים ברמות שונות, הבאים 

 הילדים.צרכי 

 

 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 אביזרים בחשבוןמארז 
 

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   10מחברת חכמה  1
 מקווקוות(

)לא  שורות  10 חכמהמחברת  1
  מקווקוות(

 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. 

 


