
 
 

 

 

 2021 -  2020 –שנת הלימודים תשפ"א 

 

 כיתות א'  ספרי לימוד

 הוצאה מחבר  שם ספר תחום דעת
מחיר מרבי 

 )מארז(

 ₪   152.4 מט"ח מט"ח הכרת האותיות – קסם וחברים  שפה

 1קסם וחברים 

 2קסם וחברים 

 3קסם וחברים 

 וסיפורים לכל השנהשירים   – קסם וחברים 

 אותיות הכתב – קסם וחברים 

 ₪  111 מט"ח מט"ח 1חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 2חלק  -שבילים פלוס 

 3חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס א'

 א' ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 גיאומטריה א'ערכת אביזרים  -שבילים 

 ₪   263.4 סה"כ עלות

  



 
 

 

 

 כיתות ב'  ספרי לימוד

 הוצאה מחבר  שם ספר תחום דעת
מחיר מרבי 

 )מארז(

 ₪   80.6 מט"ח מט"ח 1חלק  -מילה טובה ב' עברית

 2חלק  -מילה טובה ב'

 ספר קריאה: אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו 

 )כיתה ב' חבי(

 ₪   67 כתר אפרים סידון 

)ספר אחד 

מהרשימה 

 3לכל כיתה. 

הספרים 

ילמדו במהלך 

השנה בכל 

 הכיתות(

 ספר קריאה: אריה הספריה 

 )כיתה ב' לינוי(

מישל קנודסן

  

 כנרת

 ספר קריאה: אבא עושה בושות

 )כיתה ב' רהב(

 כתר מאיר שלו

 ₪ 113.4 מט"ח מט"ח 4חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 5חלק  -שבילים פלוס 

 6חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ב'

 ב' ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ערכת אביזרים גיאומטריה ב' -שבילים 

 ₪ 28 קורן  אריאלחומש   ספר בראשית תורה

 ₪    289 סה"כ עלות

  



 
 

 

 

 כיתות ג'  ספרי לימוד

 הוצאה מחבר  שם ספר תחום דעת
מחיר מרבי 

 )מארז(

 ₪   99.8 מט"ח מט"ח 1חלק  -מילה טובה ג' עברית

 2חלק  -מילה טובה ג'

 ספר קריאה: ילד כרובית 

 )כיתה ג' דניס(

   ₪ 70 דביר יהונתן גפן 

)ספר אחד 

מהרשימה 

 3לכל כיתה. 

הספרים 

ילמדו במהלך 

השנה בכל 

 הכיתות(

 גרב ברך בילביספר קריאה: 

 טלי()כיתה ג' 

אסטריד 

 לינדגרן

 כתר

 ספר קריאה: פוליאנה 

 )כיתה ג' לאורה(

 אוקינוס אלינור פורטר 

 ₪ 138.6 מט"ח מט"ח 7חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 8חלק  -שבילים פלוס 

 9חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ג' 

 ג'  ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ערכת אביזרים גיאומטריה ג' -שבילים 

 ₪ 28 קורן  אריאלחומש   ספר בראשית תורה

 ₪   336.4 סה"כ עלות

 



 
 

 

 

 כיתות ד'  ספרי לימוד

 הוצאה מחבר  שם ספר תחום דעת
מחיר מרבי 

 )מארז(

 ₪ 104.1 מט"ח מט"ח 1חלק  -מילה טובה מאוד ד' עברית

 2חלק  -מילה טובה מאוד ד'

 הקוסם מארץ עוץספר קריאה: 

 )כיתה ד' ליהי(

 ₪ 60  ל.פרנק באום

)ספר אחד 

 2לכל כיתה. 

הספרים 

ילמדו במהלך 

 2-השנה ב

 הכיתות(

 פצפונת ואנטוןספר קריאה: 

 )כיתה ד' מיכל(

  אריק קסטנר

 ₪ 162.8 מט"ח מט"ח 10חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 11חלק  -שבילים פלוס 

 12חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ד' 

 ד'  ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ₪   64.6 מט"ח מט"ח 1חלק  –  קוד פלוס מחשבים

    ספר תנ"ך מלא תורה

 ₪   391.5 סה"כ עלות

 

 



 
 

 

 

 כיתות ה'  ספרי לימוד

 הוצאה מחבר  שם ספר תחום דעת
מחיר מרבי 

 )מארז(

 ₪   86.2 מט"ח מט"ח 1חלק  -'ה מאוד מילה טובה עברית

 2חלק  -'המילה טובה מאוד 

 הארי פוטר ואבן החכמים ספר קריאה: 

 )כיתה ה' מאיה(

 ₪ 59.2 ידיעות  ג'יי.קיי רולינג 

)ספר אחד 

 2לכל כיתה. 

הספרים 

ילמדו בשתי 

 הכיתות(

 המכוערים של דניאלספר קריאה: 

 )כיתה ה' לירון(

עפרה גלברט  

 אבני

הקיבוץ 

 המאוחד

 ₪ 132.4 מט"ח מט"ח 13חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 14חלק  -שבילים פלוס 

 15חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -' השבילים פלוס 

 'ה ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ₪   64.6 מט"ח מט"ח 1חלק  –  קוד פלוס מחשבים

    ספר תנ"ך מלא תורה

 ₪   59.4 מט"ח מט"ח hey- Eric Choen- Student's Book אנגלית

hey- Eric Choen- Workbook 40.7 מט"ח מט"ח ₪ 

 ₪   442.5 סה"כ עלות

 


