רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות א'
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע
כישורי
שפה

מתמטיקה

מדעים
זה"ב

שם הספר  /החוברת

הוצאה

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח

אריה הספריה

כנרת

צלילים מספרים חלקים א' ב'
ג'

רכגולד

שבילים פלוס
חוברות 1-3
חוברת גאומטריה
ערכת אביזרים לחשבון
ערכת אביזרים לגאומטריה
"מדע וטכנולוגיה במבט
חדש" לכתה א
רוני ואדון זהרוני

מט"ח

119.80

רמות

19.90
19.60
41.70

ספר לכל

40.1

תלמידים קוראים
מתבקשים לא לרכוש
את הספרים עד
לבדיקת קריאה
בתחילת שנה.

68.00
א 35.90
ב 28.80
ג 28.80

ציוד אישי:
מחברת חכמה – עברית ,שורות רחבות – עטופה באדום.
מחברת חכמה – חשבון – עטופה בכחול
מחברת עברית  10שורות  -עטופה בצהוב (למחברת קשר)
 2מחברות חכמות עברית לא עטופות
 2מחברות חכמות חשבון לא עטופות
מחברת חשבון ספירלה  -גודל פוליו
מחברת ספירלה שורות – גודל פוליו
לוח מחיק אישי (קטן) וטוש מחיק
תיקיה לשמירת דפים
 4קלסרים שקופים (אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק)
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,מרקרים בצבעים שונים ,חבילת צבעי
פסטל ,דבק סטיק ,סרגל.
מפית אוכל ,ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.
רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכתה א' קשת
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע
כישורי
שפה

מתמטיקה

מדעים
זה"ב

שם הספר  /החוברת

הוצאה

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח

אריה הספריה

כנרת

צלילים מספרים חלקים א' ב'
ג'

רכגולד

שבילים פלוס
חוברות 1-3
חוברת גאומטריה
ערכת אביזרים לחשבון
ערכת אביזרים לגאומטריה
"מדע וטכנולוגיה במבט
חדש" לכתה א
רוני ואדון זהרוני

מט"ח

₪ 119.80

רמות

₪19.90
₪19.60
₪ 41.70

ספר לכל

₪ 40.10

תלמידים קוראים
מתבקשים לא לרכוש
את הספרים עד
לבדיקת קריאה
בתחילת שנה.

● קבוצת תפילה  -נא להביא את הסדור מהגן

₪ 68.00
א ₪ 35.90
ב ₪ 28.80
ג ₪ 28.80

ציוד אישי:
מחברת חכמה – עברית ,שורות רחבות – עטופה באדום.
מחברת חכמה – חשבון – עטופה בכחול
מחברת עברית  10שורות  -עטופה בצהוב (למחברת קשר)
 2מחברות חכמות עברית לא עטופות
 2מחברות חשבון חכמות לא עטופות
מחברת חשבון ספירלה  -גודל פוליו
מחברת ספירלה שורות – גודל פוליו
לוח מחיק אישי (קטן) וטוש מחיק
תיקיה לשמירת דפים
 4קלסרים שקופים (אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק)
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,מרקרים בצבעים שונים ,חבילת צבעי
פסטל ,דבק סטיק ,סרגל.
מפית אוכל ,ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ב'
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי שפה

מתמטיקה

תורה

מדעים
וטכנולוגיה

שם הספר  /החוברת

הערות

הוצאה

קול דודי שמחה
ע .הלל

הקיבוץ
המאוחד

מילון ביה"ס
"אבן שושן"

קריית ספר

"המקראה שלי" חלק א

יסוד

47.00

"הבנתי את הקטע"
חוברת ראשונה
רונית אורי פירסטטר

בונוס

39.80

שבילים פלוס
חוברות 4-6
חוברת גאומטריה
ערכת אביזרים לחשבון
ערכת אביזרים
לגאומטריה
ספר תורה – "בראשית"
עם ביאורים וציורים.

מט"ח

119.80

חוברת "בראשית" עם
באורים וציורים
"מדע וטכנולוגיה במבט
חדש" לכתה ב

מולדת

ספר לחיות יחד בישראל
חלק ב' -אופירה גל ושירה
גולדמן ,צבייה פיין

אנגלית

My First English
Adventure revised
curriculum.
הספרים יהיו בשימוש
גם בכיתה ג'.

ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית השאלת
ספרים.
ניתן להשתמש במהדורות
ישנות.
מילון אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח
64.00

80.40

24.50
20.60
נרכש בכיתה א'
29.00

מטח
רמות
אוניברסיטת
תל-אביב
מט"ח

ENGLISH
ADVENTU
RE

41.70
31.40

1.Activity
book
Units 4-5-6
2. Practice
Pages
)book 1 (4-5-6

45.00

57.00

ציוד אישי:
מחברות  10שורות ,עטופות במעטפות עפ"י הפירוט:
שפה-אדום ,תורה-שקוף ,מחברת קשר-צהוב ,מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו.
מחברת ספירלה חשבון לשמור מכתה א'
 4תיקיות שקופות (אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק)
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
אנגלית -מחברת חלקה
אמנות –בלוק ציור קטן וצבעי פנדה
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,מחדד ,דבק סטיק,
 6מרקרים בצבעים שונים.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ,אוזניות
כלי הנדסה :סרגל
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתה ב' קשת
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

שם הספר  /החוברת

הוצאה

הערות

קול דודי שמחה/ע .הלל

הקיבוץ
המאוחד

מילון ביה"ס
"אבן שושן"

קריית ספר

"המקראה שלי" חלק א

יסוד

"הבנתי את הקטע "חוברת
ראשונה רונית אורי
פירסטטר

בונוס

חשבון

שבילים פלוס
חוברות 4-6
חוברת גאומטריה
ערכת אביזרים לחשבון
ערכת אביזרים לגאומטריה

מט"ח

תורה

חומש בראשית

בית שמואל

חוברת עבודה "בראשית"
עם באורים וציורים

מט"ח

29.00

מדעים
וטכנולוגיה

"מדע וטכנולוגיה במבט
חדש" לכתה ב

מולדת

ספר לחיות יחד בישראל
חלק ב' -אופירה גל ושירה
גולדמן ,צבייה פיין

רמות
אוניברסיטת
תל-אביב
מט"ח

41.70

כישורי
שפה

אנגלית

My First English
Adventure revised
curriculum.

הספרים יהיו בשימוש
גם בכיתה ג'.

ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.
ניתן להשתמש במהדורות
ישנות.
מילון אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח
64.00

80.40

47.00

39.80

ENGLISH
ADVENTURE

119.80

נרכש בכתה א'

24.50
20.60
28.50

31.40

1.Activity
book
Units 4-5-6
2. Practice
Pages
)book 1 (4-5-6

45.00

57.00

ציוד אישי:
כל תלמידי הכיתה צריכים להביא סידור
מחברות  10שורות ,עטופות במעטפות עפ"י הפירוט:
שפה-אדום ,תורה-שקוף ,מחברת קשר-צהוב ,מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו.
מחברת חלקה-אנגלית
מחברת ספירלה חשבון – לשמור מכתה א'
 4תיקיות שקופות (אדום ,צהוב ,כחול ,ירוק)
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי פנדה.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,מחדד ,דבק סטיק,
 6מרקרים בצבעים שונים.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ,אוזניות
כלי הנדסה :סרגל
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ג'
הורים ותלמידים יקרים ,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע
כישורי שפה

שם הספר  /החוברת

הוצאה

ילד כרובית /יהונתן גפן
צועדים בדרך המילים ג

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

כנרת

מחיר מומלץ
בש"ח
69.00
53.40

ב .גלר-טליתמן ,ח .שליטא

"הבנתי את הקטע"

בונוס

רונית אורי פירסטטר
חוברת שניה

מתמטיקה

תורה-
מדעים
וטכנולוגיה
מולדת

אנגלית

39.80

חילוק (המשך) שבריםונושאים נוספים
כפל וחילוקמספרים בתחום הרבבהערכת אביזרים לתלמיד-גיאומטריה

ה.ש.ב.ח.ה
בר-אילן

חומש אריאל –ספר
בראשית
מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ג'
מהדורה חדשה

קורן

28.00

רמות
אונ' תל אביב

46.70

ספר לחיות יחד בישראל
חלק ג' /אופירה גל ושירה
גולדמן
דיגיטאלי
My First English
Adventure revised
curriculum.

29.00
34.00
36.00
29.00
39.00

מט"ח

ENGLISH
ADVENTU
RE

אין צורך לרכוש

1.Activity
book
Units 4-5-6
2. Practice
Pages
)book 1 (4-5-6

45.00

57.00

ציוד אישי
מחברות  14שורות
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
פנקס א"ב
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק,
מרקרים בצבעים שונים.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ,אוזניות
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית
קלסר פוליו קשיח ,חבילת שמרדפים ודפדפת דפי שורה
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתה ג' קשת
הורים ותלמידים יקרים ,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע
כישורי שפה

שם הספר  /החוברת

הוצאה

ילד כרובית /יהונתן גפן

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

צועדים בדרך המילים ג
ב .גלר-טליתמן/ח .שליטא

כנרת

"הבנתי את הקטע" רונית
אורי פירסטטר חוברת שניה

בונוס

מתמטיקה

חילוק (המשך) שבריםונושאים נוספים
כפל וחילוקמספרים בתחום הרבבהערכת אביזרים לתלמיד-גיאומטריה

ה.ש.ב.ח.ה
בר-אילן

תורה

חומש שמות +פירוש רש"י
בכתב אותיות מרובעות

משנה

מחיר מומלץ
בש"ח
69.00

53.40

39.80

29.00
34.00
36.00
29.00
39.00
אינו כלול בתוכנית
השאלת הספרים.

43.70

מסכת אבות מבוארת

משניות קהתי
בע"מ

כריכה רכה-לכלל תלמידי
הכתה

27.25

פנחס קהתי עם פירוש
ברטנורא

היכל שלמה

אינו כלול בתוכנית
השאלת הספרים.

תרבות יהודית תרבות יהודית ישראלית
שלי ושלכם לכתה ג'

48.00

תל"י

קבוצת
המפגש

מולדת

מדעים
וטכנולוגיה

ספר לחיות יחד בישראל
חלק ג' /אופירה גל ושירה
גולדמן
דיגיטאלי
מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ג'
מהדורה חדשה

מט"ח

רמות
אונ' תל אביב

אין צורך לרכוש

46.70

אנגלית

My First English
Adventure revised
curriculum.

ENGLISH
ADVENTURE

1.Activity
book
Units 4-5-6
2. Practice
Pages
)book 1 (4-5-6

45.00

57.00

ציוד אישי
סידור
מחברות  14שורות
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
פנקס א"ב
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק,
מרקרים בצבעים שונים.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ,אוזניות
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית
קלסר פוליו קשיח ,חבילת שמרדפים ודפדפת דפי שורה
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.
חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ד'
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי
שפה

שם הספר  /החוברת

הוצאה

פצפונת ואנטון/אריך קסטנר

אחיאסף
בע"מ

צועדים בדרך המילים לכתה
ד/
בינה גלר טליתמן
חנה שליטא

כנרת

"הבנתי את הקטע" רונית
אורי פירסטטר חוברת
שלישית

בונוס

מתמטיקה

 מספרים בתחום המיליון כפל וחילוק גאומטריהשברים פשוטיםערכת אביזרים לתלמיד
תנ"ך מלא

ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

מדעים
וטכנולוגיה

מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ד'
מהדורה מחודשת

רמות
אונ' תל אביב

ספר לחיות יחד בישראל –
חלק ד'
צביה פיין ואביטל דרורי

מט"ח

תנ"ך

לימודי חברה
וסביבה
אנגלית

My first English
Adventure revised
curriculum

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית השאלת
ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח
כריכה רכה
46.00
כריכה קשה
76.00
64.10

39.80

English
adventure

אינו כלול בתוכנית
ההשאלה
מהדורה מחודשת

31.10
33.40
33.20
26.60
15.50
59.90
47.40

ספר דיגיטלי (אין צורך
לרכוש)
40.00 1.activity book
59.00 2.practice pages 7-8

ציוד אישי
מחברות  14 -שורות
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
פנקס א"ב
 6קלסרים חצי שקופים
תיקיה בגודל פוליו-לדפי עבודה
קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים ,דפי פוליו שורה.
לשיעור אנגלית  :מחברת  14שורות ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי עיפרון.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות.
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית ,מחשבון כיס.
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,ייתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה!
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ד' קשת
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי
שפה

מתמטיקה

מדעים
וטכנולוגיה
אנגלית
לימודי חברה
וסביבה
תנ"ך

שם הספר  /החוברת

הוצאה

פצפונת ואנטון/אריך קסטנר

אחיאסף
בע"מ

צועדים בדרך המילים לכתה
ד/
בינה גלר טליתמן
חנה שליטא

כנרת

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית השאלת
ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח
כריכה רכה
46.00
כריכה קשה
76.00
64.10

"הבנתי את הקטע" רונית
אורי פירסטטר חוברת
שלישית

בונוס

39.80

 מספרים בתחום המיליון כפל וחילוק גאומטריהשברים פשוטיםערכת אביזרים לתלמיד
מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ד'
מהדורה מחודשת

ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

31.80
33.40
33.20
26.60
15.50
47.40

My first English
Adventure revised
curriculum
ספר לחיות יחד בישראל –
חלק ד'
צביה פיין ואביטל דרורי
תנ"ך מלא
במדבר –תורה עם רש"י-עם
פירוש רש"י בכתב רש"י
ספר יהושע-מקראות גדולות-
עם פירוש רש"י בכתב רש"י

רמות
אונ' תל אביב

English
adventure
מט"ח

קריית ספר
ירושלים

מהדורה מחודשת

40.00 1.activity book
59.00 2.practice pages 7-8
ספר דיגיטלי (אין צורך
לרכוש)
אינו כלול בתוכנית
ההשאלה
לכל תלמידי הכיתה

₪59.90

הלכה

קיצור שולחן ערוך

לקבוצת התפילה

מקור -חיים

אינו כלול בתוכנית
ההשאלה

₪49.20

"שונים ביחד"
המשניות יחולקו בכתה

לימוד משותף
סביב משניות
ממעגל השנה

קבוצת
התפילה

מסכת ראש השנה מבוארת
פנחס קהתי עם פירוש
ברטנורא

משניות
קהתי

כריכה רכה-לכל תלמידי
הכתה

בע"מ

אינו כלול בתוכנית
ההשאלה

"היכל
שלמה"

ציוד אישי:
 6מחברות  14 -שורות
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
פנקס א"ב
 6קלסרים חצי שקופים
תיקיה בגודל פוליו-לדפי עבודה
קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים ,דפי פוליו שורה.
לשיעור אנגלית  :מחברת  14שורות ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות.
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית ,מחשבון כיס.
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר
רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ד' 4
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי
שפה

שם הספר  /החוברת
כתיב לכל עט ג' /אלון
עמנואל ד'ר טל לאה קורח-
שגב דליה

הוצאה

הערות

מודן

"הבנתי את הקטע"  /רונית
אורי פירסטטר חוברת
שלישית

בונוס

מתמטיקה

שבילים פלוס 10
שבילים פלוס 11
שבילים פלוס 12
גאומטריה
מארז אביזרים לכיתה ד
(מקלות שברים)
חוברת אביזרי גאומטריה
לכיתה ד
תנ"ך מלא

מט"ח

מדעים
וטכנולוגיה

מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ד'
מהדורה מחודשת

רמות
אונ' תל אביב

ספר לחיות יחד בישראל –
חלק ד'
צביה פיין ואביטל דרורי

מט"ח

מחיר מומלץ
בש"ח
₪ 35

39.80
אשכולית – מקבץ שלישי
( 6חוברות).
נשמר בכיתה משנה
שעברה

תנ"ך

לימודי חברה
וסביבה

₪ 37

. 19.90ש"ח
אינו כלול בתוכנית
ההשאלה
מהדורה מחודשת

ספר דיגיטלי (אין צורך
לרכוש)

59.90
47.40

אנגלית

1.Activity book
Units 4-5-6
2. Practice Pages
)book 1 (4-5-6

נשמר בכיתה משנה
שעברה

ציוד אישי:
 6מחברות  14 -שורות
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
פנקס א"ב (פשוט)
 6קלסרים חצי שקופים
תיקיה בגודל פוליו-לדפי עבודה
קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים ,דפי פוליו שורה.
 5תיקיות חצי שקופות
לוח מחיק אישי (קטן) 3 ,טושים מחיקים בצבעים שונים ומחק ללוח.
מדבקות שם.
 2מעמדים קטלוגים.
לשיעור אנגלית  :מחברת  14שורות ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי עיפרון
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מחדד ,סרגל  15ס"מ ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי
עפרון ,חבילת טושים ,דבק סטיק 6 ,מרקרים בצבעים שונים.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות.
כלי הנדסה -סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית ,מחשבון כיס.
קופסת אוכל (בכל בוקר מלאה באוכל בריא ,מגוון ומספיק לכל היום),
מפית ובקבוק מים (בלבד!)
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה!
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.
רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ה'
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי
שפה

מתמטיקה

תנ"ך

מדעים
וטכנולוגיה
לימודי
חברה
וסביבה

שם הספר  /החוברת

הוצאה

האי ברחוב הציפורים/
אורי אורלב

כתר

צועדים בדרך המילים
לכתה ה/
בינה גלר טליתמן
חנה שליטא

כנרת

"הבנתי את הקטע" רונית
אורי פירסטטר חוברת
רביעית
 שברים פשוטים מספרים עשרוניים פעולות במספריםטבעיים וחקר נתונים
 גאומטריהערכת אביזרים
תנ"ך מלא

ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

84.00

58.50

בונוס
39.80
ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

32.80
24.80
26.30

אינו כלול בתוכנית
השאלת ספרי לימוד

מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכתה ה'
מהדורה מחודשת

רמות
אונ' תל -
אביב

יוצאים מהמפה

מט"ח

מסביב לים התיכון-ספר
פרופ' ארנון סופר/בילי
סביר

מט"ח

אטלס פיזי מדיני וכלכלי/
משה ברוור

הערות

מחיר מומלץ
בש"ח

מהדורה מחודשת

36.90
26.00
59.90

53.00

52.20
קיים בספריית הכיתות
אין צורך לרכוש
אפשרי גם בכריכה רכה
לא כלול בתכנית השאלת
הספרים.

97.00
כריכה קשה
180.00
אוניברסיטאי

המקצוע
אנגלית

שם הספר /
החוברת
LET'S FIND
OUT.

1.Course
book
2. Workbook

תרבות ישראל

מפתחות לאדם
עם ומקום

הוצאה

הערות

ENGLISH
ADVENTURE
by Yael Lean

Aharon and
Kaye King
Ya'ari
חל"ד

מחיר מומלץ
בש"ח
ספר 64.20
חוברת 44.30

55.00

ציוד אישי
 - 10מחברות שורות –  40דף
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים חבילת דפי פוליו שורה
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
לשיעור אנגלית :מחברת ספירלה גדולה ,מחברת שורה קטנה ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי פנדה.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות.
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית .מחשבון כיס
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,ייתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתה ה' קשת
הורים ותלמידים יקרים,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי
שפה

מתמטיקה

אנגלית

מדעים
וטכנולוגיה
תנ"ך

שם הספר /
החוברת
האי ברחוב הציפורים
אורי אורלב

כתר

צועדים בדרך המילים
לכתה ה/
בינה גלר טליתמן
חנה שליטא

כנרת

"הבנתי את הקטע"
רונית אורי פירסטטר
חוברת רביעית

בונוס

 שברים פשוטים מספרים עשרוניים פעולות במספריםטבעיים וחקר נתונים
 גאומטריהערכת אביזרים

ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

LET'S FIND OUT.
1.Course book
2. Workbook

מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכתה ה'
מהדורה מחודשת

ספר שופטים
קיצור שולחן ערוך
פרקי הלכה לתלמיד –
כתה ה/עמוס מיימון

ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

84.00

58.50

39.80

32.80
24.80
26.30
36.90
26.00

ENGLISH
ADVENTURE
by Yael Lean
Aharon and
Kaye King Ya'ari

רמות
אונ' תל  -אביב

תנ"ך מלא
חומש דברים

הלכה

הוצאה

הערות

מחיר
מומלץ
בש"ח

עם רש"י בכתב
רש"י
עם רש"י בכתב
רש"י
מקור חיים

ספר
64.20
חוברת
44.30
מהדורה מחודשת

53.00

אינו כלול בתוכנית
השאלת ספרי לימוד
לכלל תלמידי הכתה

59.90

תלמידי תפילה( .נרכש
בכתה ד')

תלמידי התפילה

49.20

משנה

מסכת ברכות

פנחס קהתי בע"מ

רק לילדי תפילה

עם פירוש ברטנורא

כריכה רכה היכל שלמה

27.50

לא כלול בתכנית השאלת
ספרים

ציוד אישי
כל תלמידי הכיתה צריכים להביא סידור
 - 10מחברות שורות –  40דף
מחברת חשבון ספירלה – גודל פוליו
קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים חבילת דפי פוליו שורה
תיקיה בגודל פוליו לדפי עבודה
לשיעור אנגלית :מחברת ספירלה גדולה ,מחברת שורה קטנה ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלו ציור קטן וצבעי פנדה.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים קטנות ,חבילת צבעי פסטל ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות.
כלי הנדסה :סרגל ,מד זווית ,סרגל משולש ישר זווית .מחשבון כיס
מפית אוכל ובקבוק מים.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתות ו'
הורים ותלמידים יקרים ,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

שם הספר  /החוברת
נאדיה /

כישורי שפה

גלילה רון פדר עמית

צועדים בדרך המילים
לכתה ו'/בינה גלר טליתמן

הוצאה
מודן

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

כנרת

מחיר מומלץ
בש"ח
74.00

64.20

וחנה שליטא

מתמטיקה

תנ"ך

 מספרים עשרונייםאחוזים וחקר נתונים.
 שברים פשוטים גאומטריה מידות עשרוניות ,קנהמידה ופעולות חשבון
מארז אביזרים
תנ"ך מלא

מדע וטכנולוגיה
מדעים
וטכנולוגיה במבט חדש לכיתה ו' –
מהדורה מחודשת
לימודי חברה חוקרים ארץ
וסביבה
אנגלית

cool
1. Textbook
2. Workbook

תרבות
ישראל

מפתחות לאחריות
ומחויבות

היסטוריה

מסע אל העבר
יוון,רומא וירושלים

30.00

ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

32.00
37.00
20.50
אינו כלול בתוכנית
השאלת ספרים
רמות
אונ' תל אביב
מט"ח
Eric
Cohen
Books
By Judy
Alexander
Vicky Tsur

חלד
מט"ח

מהדורה מחודשת

35.00
59.90
52.70
47.10

63.60
39.70

55.60

57.10

אנגלית

Eric
Cohen

cool
1. Textbook
2. Workbook

Books

63.60

By Judy
Alexander

39.70

Vicky Tsur

ציוד אישי
מחברות שורה אחת בגודל פוליו
 2מחברות חשבון ספירלה – גודל פוליו
דפי פוליו שורה ,קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים
לשיעור אנגלית :מחברת ספירלה גדולה ,מחברת שורה קטנה ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי עיפרון.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואוזניות.
כלי הנדסה :סרגל ,מד  -זווית ,סרגל משולש ,מחוגה ומחשבון כיס מדעי.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.

הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש
חומרים נוספים.
חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר.

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ט
לכיתה ו' קשת
הורים ותלמידים יקרים ,
מוגשת לכם בזאת רשימת הספרים לשנת תשע"ט
המקצוע

כישורי שפה

מתמטיקה

תנ"ך

שם הספר  /החוברת

הוצאה

הערות
ספר קריאה מונחית
אינו כלול בתכנית
השאלת ספרים.

מחיר מומלץ
בש"ח
74.00

נאדיה  /גלילה רון פדר
עמית

מודן

צועדים בדרך המילים
לכתה ו'/בינה גלר
טליתמן וחנה שליטא

כנרת

64.20

 מספרים עשרונייםאחוזים וחקר נתונים.
 שברים פשוטים גאומטריה מידות עשרוניות ,קנהמידה ופעולות חשבון
מארז אביזרים
תנ"ך מלא

ה.ש.ב.ח.ה
בר אילן

30.00

ספר ויקרא  -מקראות
גדולות

עם פירוש
רש"י

32.00
37.00
20.50
אינו כלול בתוכנית
השאלת ספרים
לכלל תלמידי הכתה

35.00
59.90
43.40
43.40

ספר שמואל – מקראות
גדולות
קיצור שולחן ערוך
תושב"ע

פרקי גמרא

מדעים
וטכנולוגיה

מדע וטכנולוגיה
במבט חדש לכיתה ו' –
מהדורה מחודשת

רמות
אונ' תל אביב

היסטוריה

מסע אל העבר

מט"ח

קבוצת תפילה – נרכש
בכיתה ד '
אין צורך לרכוש .
התלמידים יקבלו את
הסוגיות הנבחרות.
מהדורה מחודשת

49.20

52.70

57.10

יוון,רומא וירושלים
אנגלית

cool

Eric
Cohen

1. Textbook
2. Workbook

Book

63.60

By Judy
Alexander

39.70

Vicky Tsur

ציוד אישי
כל תלמידי הכיתה צריכים להביא סידור
מחברות שורה אחת בגודל פוליו
 2מחברות חשבון ספירלה – גודל פוליו
דפי פוליו שורה ,קלסר פוליו קשיח 5 ,חוצצים
לשיעור אנגלית :מחברת ספירלה גדולה ,מחברת שורה קטנה ,קלסר חצי שקוף ואלפון.
לשיעור אמנות :בלוק ציור קטן וצבעי עיפרון.
קלמר ובו 3 :עפרונות מחודדים ,מחק ,מספריים ,דבק סטיק.
קלמר דיגיטלי ובו :עכבר חוטי ואזניות
כלי הנדסה :סרגל ,מד  -זווית ,סרגל משולש ,מחוגה ומחשבון כיס מדעי.
תלבושת ביה"ס:
התלבושת הקיצית – חולצת טריקו חצי שרוול בצבע אחיד ,מכנסיים קצרים גובה מינימלי – חצי
ירך.
התלבושת החורפית – עליונית בצבע אחיד עם סמל בית הספר.
מועד וימי חג – חולצה לבנה +עליונית עם סמל בית הספר .
ימי שישי – ניתן להגיע עם חולצה ללא סמל על פי חוקי התקנון הנמצא באתר ביה"ס.
תלבושת ספורט -נעלי ספורט ,חולצת טריקו עם סמל ביה"ס ,מכנסיים נוחים( .לא ג'ינס) ,בקבוק
מים.
קריאת בוקר :כל תלמיד מתבקש להגיע עם ספר קריאה ,ספר זה נשאר בתא ומוחלף בכל
תקופה ,מומלץ להירשם לספרית שוהם.
הערה :רשימת הספרים והציוד אינה סופית ,יתכן ובהמשך השנה תתבקשו לרכוש חומרים
נוספים.

חופשה נעימה !
אורית כוכבי
מנהלת בית הספר

רח' תפן  7שוהם מיקוד  60850טל 03-9791197 .פקס03-9791198 :
http://www.schooly2.co.il/evenhen/

