
 
 

 

 ד נדרש לתלמידי ותלמידות כיתה א' ספרי לימוד וציו

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 
מרבי  מחיר 

 )מארז( 

 ₪   155.2 מט"ח מט"ח הכרת האותיות – קסם וחברים  שפה

 1קסם וחברים 

 2קסם וחברים 

 3קסם וחברים 

 וסיפורים לכל השנהשירים   – קסם וחברים 

 אותיות הכתב – קסם וחברים 

 ₪   100.4 מט"ח מט"ח 1חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 2חלק  -שבילים פלוס 

 3חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס א'

 ₪ 39.5 א' ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 אביזרים גיאומטריה א'ערכת  -שבילים 

 ₪ 67.5 אריק כהן סר.לזרו Meet Jet אנגלית 

 ₪  362.5   סה"כ עלות 

  



 
 

 

 ציוד אישי 

אוכל, בקבוק קופסת תיקיית שמרדפים,  תיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,  תיק אישי קטן 

 קטן וספר קריאה אחד.

טעם בנשיאת ספרי הלימוד  אין*בבית ספרנו כמות שיעורי הבית קטנה ולכן 

ה מדי יום. כמו כן הילקוטים תופסים שטח יקר .הכבדים מבית הספר לבית התלמיד

 ות. .לנצל למטרות אחרות לטובת הילדים פותבחלל הכיתה אותו אנו מעדי

 . פי בחירתכםסמל בית הספר בכל צבע על  בלי/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . בימי פעילות שיא וחגים חולצה לבנה חלקה •

אין צורך בסמל   - רט חלק בכל צבע על פי בחירתכםיבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יבית הספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 מחברות חכמות עברית בעטיפה אדומה 2 • מחברות

 אותיות הכתב  - חכמהמחברת  1 •

 מחברות חכמות חשבון בעטיפה כחולה  2 •

 מחברת חכמה עברית לחגים בעטיפה לבנה •

 מחברת חלקה למדעים בעטיפה ירוקה  •

 מחברת חלקה לכישורי חיים בעטיפה שקופה  •

 אנגלית  -מחברת חכמה  •

 עטיפות 

 למחברות ולספרים

 

 ירוק, שקוף  , עטיפות למחברות בצבעים הבאים: אדום, כחול, לבן  •

 לא חובה  – עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

על המחברות והספרים לפני פתיחת   ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו    *

 שנת הלימודים.

 תיקיות 

 
 תיקיה עם גומי   •

 שמרדפים 30  – ראו תמונה מצורפת -תיקיית שמרדפים •



 
 

 

 משולשים קטלוגים
 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2

 ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. .*אלו יושארו בתאי התלמידים

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 

 למרק  כלי כתיבה

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק 

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 צבעי הדגשה )מרקרים( בצבעים שונים  4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 אישיקלמר 

 חלקה מחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות 

  



 
 

 

 ' בספרי לימוד וציוד נדרש לתלמידי ותלמידות כיתה 

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 
מרבי  מחיר 

 )מארז( 

 טליתמן  גלר ב. צועדים בדרך המילים   שפה

 

 -כנרת  

 זמורה

40.7 

 ספרי קריאה

)רכישת ספר קריאה  

 אחד לתלמיד.ה( 

 קנודסן מישל  ספר קריאה: אריה הספרייה

 

 מחיר ממוצע  כנרת 

 67.4   ₪ 

 כתר אפרים סידון  ספר קריאה: אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו 

 כתר מאיר שלו ספר קריאה: אבא עושה בושות

 עם עובד  דוד גרוסמן  ספר קריאה: איתמר צייד החלומות 

 ₪ 102.6 מט"ח מט"ח 4חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 5חלק  -שבילים פלוס  

 6חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ב'

 ₪ 24.5 ב' ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

   20.6 אביזרים גיאומטריה ב'ערכת  -שבילים 

 ₪ 28 קורן  אריאלחומש   ספר בראשית תורה

הוצאת   ₪ 52 אנגלית 

upp 

52 

 ₪ 335.8 סה"כ עלות 

  



 
 

 

 ציוד אישי 

קופסת אוכל, בקבוק קיית שמרדפים,  יתתיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,   תיק אישי קטן 

 קטן וספר קריאה אחד.

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . בימי פעילות שיא וחגים חולצה לבנה חלקה •

אין צורך בסמל בית   -בחירתכם רט חלק בכל צבע על פי יבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יהספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  6 מחברות

   מחברות חשבון 2

 המחברת חלק 1

ומדבקות  עטיפות  

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

   עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

 על המחברות והספרים  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו  *

 תיקיות 

 
 עם גומי  יותיקת 2 •

 שמרדפים  30, לפחות ראו תמונה –תיקיית שמרדפים   •

 קטלוגיםמשולשים 

 

 

 

 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2

 ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. .*אלו יושארו בתאי התלמידים



 
 

 

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 

 למרק כלי כתיבה

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק  

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 )מרקרים( בצבעים שונים צבעי הדגשה  4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 קלמר אישי

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות חשובות 

 

 

 



 
 

 

 

 פרי לימוד וציוד לתלמידי כיתה ג' ס

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 
מרבי  מחיר 

 )מארז( 

 ₪ 90.6 מט"ח מט"ח 1חלק  -מילה טובה ג' שפה

 2חלק  -מילה טובה ג'

 ספרי קריאה

קריאה   )רכישת ספר 

 לתלמיד.ה( אחד 

 מחיר ממוצע  דביר יהונתן גפן  ספר קריאה: ילד הכרובית 

 זמורה ביתן פורטר אלינור  ספר קריאה: פוליאנה  ₪   69.6

 זמורה ביתן לינדגרן אסטריד ספר קריאה: בילבי 

הקיבוץ  מאיר שלו הילד חיים והמפלצת מירושלים

 המאוחד

 ₪   141.3 מט"ח מט"ח 7חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 8חלק  -שבילים פלוס 

 9חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ג' 

 ₪ 22 ג'  ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ₪ 20 ערכת אביזרים גיאומטריה ג' -שבילים 

 ₪ 28 קורן  אריאלחומש   ספר בראשית תורה

 ₪ 68 כהןאריק  Jet 1 M. Melamud אנגלית 

 ₪ 439.5 סה"כ עלות 

  



 
 

 

 ציוד אישי 

קופסת אוכל, בקבוק קטן  תיקיית שמרדפים,  תיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,   תיק אישי קטן 

 וספר קריאה אחד. 

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . חלקהבימי פעילות שיא וחגים חולצה לבנה  •

אין צורך בסמל בית   -רט חלק בכל צבע על פי בחירתכם יבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יהספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  5 מחברות

   מחברות חשבון 3

 מחברת חלקה 1

 מחברת אנגלית 1

ומדבקות   עטיפות 

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

   עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

 על המחברות והספרים  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמיד* אנא דאגו 

 תיקיות 

 

 עם גומי  יותתיק 3 •

 ראו תמונה –תיקיית שמרדפים   •

 משולשים קטלוגים

 

 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2

 ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. .*אלו יושארו בתאי התלמידים

 

 



 
 

 

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 

 כתיבהכלי 

 

 למרק

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק  

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 צבעי הדגשה )מרקרים( בצבעים שונים  4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 קלמר אישי

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות חשובות 

 

 

  



 
 

 

 ' ידי כיתה ד פרי לימוד וציוד לתלמס

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 

מחיר 

מרבי 

 )מארז( 

 ₪ 95.3 מט"ח מט"ח 1חלק  -מילה טובה מאוד ד' שפה

 2חלק  -מילה טובה מאוד ד'

 ספרי קריאה

קריאה   )רכישת ספר 

 אחד לתלמיד.ה( 

מחיר   כנרת  ל.פרנק באום הקוסם מארץ עוץספר קריאה: 

 ממוצע

 69  ₪ 

 אחיאסף אריק קסטנר פצפונת ואנטוןספר קריאה: 

 דביר יהונתן גפן  ספר קריאה: אלרגיה

כנרת  אלדד אילני  הסיפור המושלם

 זמורה

 ₪   160.2 מט"ח מט"ח 10חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 11חלק  -שבילים פלוס 

 12חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -שבילים פלוס ד' 

 ₪   51.1 ד'  ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

רכישה עצמאית   –ספר תנ"ך מלא  תורה

 שלא במסגרת השאלת ספרים

   

 Jet 2, Learn And Practice אנגלית 

Jet 2, Reading And More 

M. Melamud  92.1 אריק כהן   ₪ 

 

 ₪ 467.7 סה"כ עלות 

 



 
 

 

 ציוד אישי 

קופסת אוכל, בקבוק תיקיית שמרדפים,  תיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,   תיק אישי קטן 

 קטן וספר קריאה אחד.

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . וחגים חולצה לבנה חלקהבימי פעילות שיא  •

אין צורך בסמל בית   -רט חלק בכל צבע על פי בחירתכם יבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יהספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  6 מחברות

   מחברות חשבון 2

 המחברת חלק 1

ומדבקות   עטיפות 

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

   עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

 על המחברות והספרים.  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו  *

 תיקיות 

 

 עם גומי  יותתיק 2

 ראו תמונה –תיקיית שמרפדים  

 משולשים קטלוגים

 

 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2

 *אלו יושארו בתאי התלמידים/ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. 

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 



 
 

 

 כתיבהכלי 

 

 למרק

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק  

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 צבעי הדגשה )מרקרים( בצבעים שונים  4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 קלמר אישי

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות חשובות 

 

 

  



 
 

 

 ' הפרי לימוד וציוד לתלמידי כיתה  ס

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 
מרבי  מחיר 

 )מארז( 

 ₪ 76.4 מט"ח מט"ח 1חלק  -'ה מאוד מילה טובה שפה

 2חלק  -'המילה טובה מאוד  

 ספרי קריאה

קריאה   )רכישת ספר 

 אחד לתלמיד.ה( 

 רולינג,ג'יי קיי  ספר קריאה: הארי פוטר ואבן החכמים 

 

 מחיר ממוצע  משכל  

74 ₪ 

אבני   המכוערים של דניאל גלברט 
 עופרה 

הקיבוץ 

 המאוחד

  גדי טאוב   דברים שאני לא מגלה ליעל  

 ₪   143.0 מט"ח מט"ח 13חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 14חלק  -שבילים פלוס 

 15חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -' השבילים פלוס 

 ₪ 26.4 'ה ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

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

רכישה עצמאית   –ספר תנ"ך מלא  תורה

 במסגרת השאלת ספריםשלא 

   

 ,Hey! Foundation Level Stage 2 אנגלית 

Student's Book  

Hey! Foundation Level Stage 2, 

Workbook 

M. 

Melamud 

Eric 

Choen 

60.5 ₪ 

41.5 ₪ 

 ₪ 486.4 סה"כ עלות 



 
 

 

 ציוד אישי 

קופסת אוכל, בקבוק תיקיית שמרדפים,  תיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,   תיק אישי קטן 

 קטן וספר קריאה אחד.

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . בימי פעילות שיא וחגים חולצה לבנה חלקה •

אין צורך בסמל בית   -בחירתכם רט חלק בכל צבע על פי יבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יהספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  5 מחברות

   מחברות חשבון 3

 המחברת חלק 1

ומדבקות  עטיפות  

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

   עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

 על המחברות והספרים.  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו  *

 תיקיות 

 

 עם גומי  יותתיק 2

 ראו תמונה –תיקיית שמרפדים  

 קטלוגים בכל צבע שתבחרו.משולשים  2 ים קטלוגיםמשולש

 ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. .*אלו יושארו בתאי התלמידים

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 



 
 

 

 כלי כתיבה

 

 למרק

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק  

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 שונים צבעי הדגשה )מרקרים( בצבעים  4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 קלמר אישי

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות חשובות 

 

 

 

 

 



 
 

 

 ו' ספרי לימוד וציוד לתלמידי כיתה  

 ספרי לימוד

 הוצאה  מחבר  שם ספר  תחום דעת 
מרבי  מחיר 

 )מארז( 

 ₪ 65.5 מט"ח מט"ח מאוד ו'  מילה טובה שפה

 ספרי קריאה

ספר   )רכישת 

אחד  קריאה 

 לתלמיד.ה( 

 מחיר ממוצע  דני ספרים  דבורה עומר  ספר קריאה: אני אתגבר

 מילוא גלילה רון פדר  ספר קריאה: נאדיה ₪ 79

 ₪   146.7 מט"ח מט"ח 16חלק  -שבילים פלוס  חשבון וגאומטריה 

 17חלק  -שבילים פלוס 

 18חלק  -שבילים פלוס 

 גיאומטריה -' ושבילים פלוס 

 ₪   31.2 ' ו ערכת אביזרים -שבילים פלוס 

 ₪ 65 מט"ח מט"ח 2חלק  – קוד פלוס  מחשבים

רכישה עצמאית שלא  –ספר תנ"ך מלא  תורה

 במסגרת השאלת ספרים 

   

 ,Cool, Foundation Level Stage 3 אנגלית 

Student's Book 

Cool, Foundation Level Stage 3, 

Workbook 

V. Tsur, J. 

Alexander 

Eric 

Choen 

 

 50.4 ₪ 

35.4 ₪ 

 ₪ 473.5 סה"כ עלות 

 

 



 
 

 

 ציוד אישי 

קופסת אוכל, בקבוק תיקיית שמרדפים,  תיק קטן )ולא ילקוט( היכול להכיל: קלמר,   תיק אישי קטן 

 קטן וספר קריאה אחד.

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת 

 . בימי פעילות שיא וחגים חולצה לבנה חלקה •

אין צורך בסמל בית   -בחירתכם רט חלק בכל צבע על פי יבמזג אויר חורפי סווטש •

 רט.יהספר על הסווטש

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  5 מחברות

   מחברות חשבון 3

 המחברת חלק 1

ומדבקות  עטיפות  

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

   עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 מדבקות שם למחברות ולספרים  •

 על המחברות והספרים.  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו  *

 תיקיות 

 

 תיקייה עם גומי  1

 ראו תמונה  –דפים  30 תיקיית שמרפדים  

 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2 ים קטלוגיםמשולש

 *אלו יושארו בתאי התלמידים/ות לשמירת ספרי הלימוד והמחברות. 

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 



 
 

 

 כלי כתיבה

 

 למרק

 עפרונות  

 מחדד עם מיכל 

 מחק  

 מספריים 

 דבק סטיק

 ס"מ 15סרגל באורך 

 בצבעים שונים צבעי הדגשה )מרקרים(   4

 צבעי עפרון 

 טושים צבעוניים 

 מגבונים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

הראשון   ליום  ציוד 

 ללימודים

 קלמר אישי

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות חשובות 

 

 


