
 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:

 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 ג 
 
 

 חדד, מספריים, דבק,  מ עפרונות 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

 (. להגשת משימות במהלך השנה) +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             

 
 
 
 

 


