
 

 

 

 כיתה ה': -ב"פרשימת ספרי לימוד וציוד תש

 מחיר מומלץ הוצאה מק"ט שם הספר מקצוע

 50 יבנה בונוס 119-801 עונות וליהנות ה', חלק א עברית

 50 יבנה בונוס 119-802 עונות וליהנות ה', חלק ב

מתמטיקה 
 וגאומטריה

 39.1 יבנה | בונוס 416-1822 גאומטריה -השבחה לכיתה ה' 

 

 20.6 יבנה | בונוס 416-1821 מספרים עשרוניים -השבחה לכיתה ה' 

 

 25.5 יבנה | בונוס 416-1827 ערכת אביזרים לתלמיד  -השבחה לכיתה ה' 

 

פעולות במספרים טבעיים  -השבחה לכיתה ה' 
 וחקר נתונים

 24.7 יבנה | בונוס 416-1820

 

 31.2 | בונוסיבנה  416-1819 שברים פשוטים -השבחה לכיתה ה' 

 

  קורן  תנ"ך מלא,  מומלץ גדול. תנ"ך

טבע 
מהדורה  -במבט חדש, מדע וטכנולוגיה לכיתה ה  וסביבה

 מחודשת

 53.2 רמות 200-400052

 

 !Hey.1 אנגלית

Coursebook 

FOUNDATION LEVEL, STAGE 2  

2. Hey!  

Workbook 

933-153 

934-153 

Eric Cohen 60.5 

 

 

41.5 

 

 46.8 מטח 78-2040170 יוצאים מהמפה גיאופון

 

 34.7 מטח 78-2040160 מסביב לים התיכון

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 רשימת מחברות:

 מקצוע סוג

 עברית קלסר גדול, חוצצים, דפי פוליו שורה אחת, שמרדפים.

 משנה שעברה ב'(-)מחולק לפי א' אלפון בינונימחברת 
 

 פילוסופיה להשאיר משנה קודמתחלקה , A4מחברת  

 מתמטיקה כריכה חלקה   ,A4מחברות ספירלה משובצת בגודל 

 ,דפדפת משבצותשמרדפים  10קלסר דק שקוף +

 תנ"ך , שורה אחת, כריכה חלקה  A4מחברת  

 טבע וסביבה , שורה אחת, כריכה חלקה  A4מחברת   

 , שורה אחת, כריכה חלקה  A4ברת   מח

 אנגלית שורות 14מחברת הכתבות 

 ופוןגיא , שורה אחת, כריכה חלקה  A4מחברת  

 העתקה ודקלום   גדולה חלקה., A4מחברת  

 רטוריקה וחשיבה מסדר גבוה להשאיר משנה קודמת 4Aמחברת ספירלה שורה בגודל 

 פ.ל.א 4Aמחברת ספירלה שורה בגודל 

 שמרדפים 10 +כתומה תיקיית שקףמחברת תווים+ 

 משנה שעברה אנא הביאו אותה .לאלה שיש כבר חלילית  ת סופרן:חלילי

 .בארוק סופרן באצבועחלילית לאלה שטרם קנו מומלץ לקנות 

 מוזיקה

 

 ציוד אישי לתלמיד/ה:

עפרונות מחודדים, מחק, מחדד עם מיכל, מספריים, סרגל מתכת קטן, דבק סטיק גדול )לא   3קלמר ובו:  ●

 בצבעים שונים! מדגשיםארבעה  ,נוזלי(

 צבעים. 12שעווה/פסטל חבילת צבעי  ●

 צבעים. 12 -חבילת צבעי עפרון ●

 ( + מארז שלושה טושים על בסיס מים + כרית מחיקה.36X28לוח מחיק ) ●

 מפית/ מגבת לאוכל, ג'ל היגייני לידיים, חבילת מגבונים, חבילת טישיו. ●

 

 תלבושת בית החינוך:

 !( זוהרת לא. )החינוך בית סמל עם חלקה חולצה ●

 . החינוך בית סמל עם חלקה לבנה חולצה: וטקסים שישי בימי ●

 .כובע ספורט נעלי( ינס'ג לא) בד ומכנס  כחולה חולצה: גופני חינוך שיעור יש בהם בימים ●

  ך המינימלי הוא אמצע הירך!האור! מכנסונים עם להגיע אין ●

 .אין הגיע עם שיער צבוע או שיער מגולח עם דוגמאות  

  בפעילות חלק ייקחו - החינוך בית של ייצוגית בפעילות או במקהלה חלק הלוקחים תלמידים ●
 :בלבד ייצוגי בלבוש

o .חולצה לבנה מכופתרת עם צווארון )גם בנים וגם בנות( וג'ינס שחור ארוך 

o .תלמידות המופיעות בריקוד בזמן טקס, תגענה עם: בגד גוף שחור וטייץ ארוך שחור 
 



 

 

 
 

   -לתשומת ה 

 

 את שם התלמיד על הציוד האישי .יש לרשום  ●

 לעטוף את כל החוברות והספרים בעטיפה שקופה עבה.חובה  ●

  הלימודים.רשימת ספרי הלימוד והציוד איננה סופית, ייתכן ותתבקשו לרכוש ציוד נוסף במהלך שנת  ●

 יתקיימו מפגשים  ,המחנכת התחלפהבהן בכיתות  8:00החל מהשעה   12/8/03 -ה , שניביום  ●
 , אנא שריינו בוקר זה. מורה תלמיד     

 תתקיים אסיפת הורים, פרטים נוספים יינתנו בסמיכות ליום האירוע. 12//129- , הראשוןביום  ●
 

 , יש להצטייד ב:09/10 רביעייום  - ליום הראשון של פתיחת שנת הלימודים

 עם סמל בית ספר.לבנה חולצה  ●

 עם שם הילד שיישאר בכיתה לצורך פעילות חוץ כיתתית. כובע  ●

 כריך, פרי, בקבוק מים, מפית אוכל. )אין לשלוח ממתקים ו/או ממרח שוקולד(. -ארוחת עשר ●

 .ומחברת חשבון קלסר עבריתקלמר מאובזר,  ●
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 בברכת הצלחה,                                                
 אסנת סחייק                                                 

 מנהלת בית החינוך                                             
 ה'שכבת ומחנכות                                               

 


