
 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
 

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

 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     
 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

 
 :"אפ תשלשנה"ל   -ציוד אישי לכל ילד כיתה ה' 

 
 

עפרונות מחודדים, מחדד, מספריים, דבק, מחק,   3: קלמר מאובזרעל כל ילד להגיע לבית הספר עם  .1

 מדגשים.  3-צבעים ו

 סגול.-ירוק, מקרא-אדום, גאוגרפיה-מדעים :גדולות )שורה( לפי צבעיםמחברות ספירלה  .2

משובצת( לגיאומטריה  בצבע כחול + מחברת ספירלה קטנה  ון מחברת ספירלה גדולה )משובצת( לחשב .3

 בצבע צהוב. 

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

 תיקיית גומי לדפי חשבון.  .5

 + שמרדפים.  4Aת דפי דפדפת שורו + 4Aחוצצים  .6

 +טושים מחיקים.  A4לוח מחיק קטן  .7

של   2)ה' 2'דלמעט כיתה  אישי ירכשו בצבע אחיד בתחילת שנה, )מעמד קטלוגי( קוליסה  +  *קלסר טבעות 

 האישית והקלסר טבעות שנרכשו השנה.  שעליהם לשמור את הקוליסה  שנה הבאה( 

 

 *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     
 הספר מנהלת בית             

 
 
 

 


