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 מחברות:
 

 דף 40שורות,  10 -מחברות 10
 דף. 40משבצות  –מחברות לחשבון והנדסה  2

 לוח מחיק קטן + טוש מחיק וספוג למחיקה
 עטיפות עפ"י בחירת הילדים.

 תיקיית קרטון עם גומי לאיסוף עבודות ודפי עבודה.
 מעמד קטלוגי מקרטון.

 
 שמרדפים 10ה חצי שקופה + קייאנגלית: ת

 
 ס"מ, צבעים, טושים, דבק, מספריים ושלושה מרקרים  15רג עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, ס 3: קלמר ובו
 )מדגישים(                  

 
 יש לעטוף את הספרים בעטיפות ניילון ולרשום את שם הילד.

 
 ס"מ, חבילת טושים צבעוניים דקים. 30(, סרגל 35X50תיקיית ציור ממפל )לא מפוליגל( )בגודל אמנות: 
 (HB –ור )מסוג עפרונות צי 2                
 לצה גדולה בעי  מים, חוצ, חבילת (10או  8)מס'  מכחול עבה שטוח עבה במיוחד, ליון יג 1/4בלוק ציור  2                
 שאפשר ללכלך לעבודה או סינר.                
 )במדבקה( שם הילד במדבקה על כל אביזר כמו כן לכתוב את  ,סט צבעי גואש + סט כוסיות                
 חבילת צבעי פנדה באיכות טובה.  סט                 

 .על החומרים להיות באופן קבוע בתיקיית אמנות 

 .על כל פריט יש לרשום שם מלא וכתה בטוש לא מחיק 
 חינוך גופני:

  קיץל –נעלי ספורט, כובע, בקבוק מים, חולצת ביה"ס ומכנס קצר גמיש 

  ףלחור –מכנס טרנינג וחולצת ביה"ס 

 דלגית 
 

                                                    
 
 
 

הקפיד ולרשום את שם הילד על מדבקה לנעימות, יש  -על מנת לשמור על הציוד ולמנוע אי
 ולהדביקה על כל הפריטים.

 
 

 תלבושת אחידה
 בבית ספרנו נהוגה תלבושת אחידה

 התלבושת היא חולצה חלקה בכל צבע וגוון כאשר סמל ביה"ס מודפס בצידה הימני של החולצה
 חובה לטקסים ואירועים –חולצה בצבע לבן 

 גזרת החולצות:
 בקיץ טי שרט רגיל בעל שרוול קצר

 טי שרט בעל שרוול ארוך –לעונות המעבר והחורף 
 בכל גזרה רצויה סווטשירט–בחורף 

 ע באופן עצמאי על ידי ההורים והתלמידים ישירות בחנויות הבגדים.רכישת החולצות תתבצ
 ניתן לרכוש את החולצות בכל חנויות הבגדים באזור.

 
 בברכת חופשה נעימה ובטוחה,      

  שולי גנון                               
 מנהלת בית הספר                      

 

 רשימת ציוד כיתה ב'

 בר אלחוטי ודיסקונקיכיש לרכוש קלמר דיגיטלי הכולל אוזניות, ע
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