
 בית ספר "יגאל אלון"
 מקדם  ומטפח תקשורת מצמיחה 

 
20.06.30 

 הורים וילדים יקרים, 

 . "אפ התשלשנת הלימודים  כיתה ולפניכם רשימת הספרים וחוברות הלימוד לתלמידי  

 
 

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

 הערות 

עצמית רכישה   תנ"ך מלא   מקרא

לא דרך השאלת 
 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 
 ספריתבהפקת בית 

 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  ₪    
 
 

 

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:

 הצבעים עם סמל בית הספר. חולצות טריקו חלקות בכל 

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

 . לטיולים -–עם סמל בית הספר   חולצה כחולה

 

 :"אפתש לשנה"ל    -ציוד אישי לכל ילד כיתה ו' 

 

 

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

 מדגשים.  3-מחק, צבעים ו

 עטופות +מדבקה עם שם. שורה  חבילת מחברות  .2

 שמרדפים. 5קלסר טבעות לשפה + דפדפת שורות + .3

 מחברת ספירלה גדולה בחשבון + ספירלה קטנה לגיאומטריה. .4

 . תיקיית גומי לדפי חשבון .5

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

 . +שמרדפים קלסר טבעות + חוצצים + דפדפת שורות .7

   .מחוגה .8

 . מחיקים   טושים +  A4 לוח מחיק   .9

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

 

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

 

 

 

 

 בברכה, 

 שובל אילנה               הצוות החינוכי     

 ית הספר מנהלת ב           

 


