רשימת ציוד לכיתה א'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

הערות

המקצוע

הציוד

יעטף\ יקנה
בצבע...

שפה

 4מחברות  10שורות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

אדום

מדעים

 1מחברת חלקה

ירוק

חשבון והנדסה

 2מחברות משובצות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

כחול

זה"ב

 1מחברת חלקה
 1קלסר חצי שקוף

צהוב

נקרא גם קלסר טלויזיה או
מנילה

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

חום

מחברת פשוטה ללא
עטיפה ,קופסא ממוחזרת,
בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

יומן

 1מחברת חלקה
תיקיית קרטון נסגרת בגומי -להודעות

לבן

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● חבילת פלסטלינה קטנה ,בצבעים.
● לוח מחיק קטן  2 +טושים מחיקים בשני צבעים שונים  +מחק ללוח.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים (ישארו בארון מורה). סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת עפרונות צבעונים.●

המלצה :אוגדן מחברות.

ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,מחברת שפה ,קלמר ,תיקיית קרטון נסגרת בגומי -להודעות.

רשימת ציוד לכיתה ב'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

המקצוע

הציוד

יעטף\
יקנה
בצבע...

שפה

 4מחברות  14שורות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

אדום

מדעים

 1מחברת  14שורות

ירוק

חשבון והנדסה

 2מחברות משובצות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

כחול

מולדת

 1מחברת  14שורות
 1קלסר חצי שקוף

צהוב

אנגלית

תיקיית קרטון נסגרת בגומי

סגול

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

חום

תורה

 2מחברות  14שורות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

לבן

מוסיקה

 1מחברת  14שורות

כתום

אומנות

תיקיית פוליגל לאומנות בגודל A3
עיפרון רישום B6
 1מחברת סקיצות
בלוק ציור שמינית גיליון מנייר בריסטול ( 240גר')
צבעי פנדה  24גוונים

הערות

נקרא גם קלסר טלויזיה או מנילה

מחברת פשוטה ללא עטיפה ,קופסא
ממוחזרת ,בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

יש להגיע עם קלמר מסודר ומלא לשיעורי
אומנות ,ולרשום שם באופן ברור על כל ציוד
האומנות.
מחברת סקיצות יכולה להיות גם מחברת
חלקה.

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
● יומן  +תיקיית קרטון נסגרת בגומי להודעות
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● חבילת פלסטלינה קטנה ,בצבעים.
● לוח מחיק קטן  2 +טושים מחיקים בשני צבעים שונים  +מחק ללוח.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים (ישארו בארון מורה). סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת טושים. חבילת עפרונות צבעונים.● המלצה :אוגדן מחברות.
ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,מחברת שפה ,קלמר ,תיקיית קרטון נסגרת בגומי -להודעות.

רשימת ציוד לכיתה ג'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

הערות

המקצוע

הציוד

שפה

 2מחברות שפה  14שורות

שפה בחירה

קלסר טבעות ,פוליו  5ס"מ
דפדפת שורות 5 ,ניילוניות ,חבילת חוצצים

מדעים

 1מחברת  14שורות

חשבון והנדסה

 4מחברות משובצות
סרגל משולש ,מד זוית

מולדת

 1מחברת  14שורות

תרבות יהודית ישראלית+
תנ"ך -מקצוע חדש שילמד
באופן רב תחומי.

 1מחברת  14שורות

אנגלית

 1מחברת  14שורות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

לוח מחיק קטן  +טוש מחיק  +מחק
חבילת פלסטלינה

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

מחברת פשוטה ללא עטיפה ,קופסא
ממוחזרת ,בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

אומנות

תיקיית פוליגל לאומנות בגודל A3
עיפרון רישום B6
 1מחברת סקיצות
בלוק ציור שמינית גיליון מנייר בריסטול
( 240גר')
צבעי פנדה  24גוונים

יש להגיע עם קלמר מסודר ומלא
לשיעורי אומנות ,ולרשום שם באופן
ברור על כל ציוד האומנות.
מחברת סקיצות יכולה להיות גם
מחברת חלקה.

ניילוניות נקראות גם שמרדפים.
עדיף חוצצי פלסטיק כדי שלא יתלשו.

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● יומן יומי.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים. סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת טושים. חבילת עפרונות צבעונים. טוש מחיק.● המלצה :אוגדן מחברות.
ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,מחברת שפה ,קלמר ,תיקיית קרטון נסגרת בגומי -להודעות.

רשימת ציוד לכיתה ד'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

הערות

המקצוע

הציוד

שפה

 2מחברות שפה  14שורות

שפה בחירה

קלסר טבעות ,פוליו  5ס"מ
דפדפת שורות 5 ,ניילוניות ,חבילת חוצצים

מדעים

 1מחברת  14שורות

חשבון והנדסה

 4מחברות משובצות
סרגל משולש ,מד זוית

מולדת

 1מחברת  14שורות

תרבות יהודית ישראלית+
תנ"ך -מקצוע חדש שילמד
באופן רב תחומי.

 1מחברת  14שורות

תנ"ך מלא

אנגלית

 1מחברת  14שורות
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

אוזניות למחשב!

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

מחברת פשוטה ללא עטיפה ,קופסא
ממוחזרת ,בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

אומנות

תיקיית פוליגל לאומנות בגודל A3
עיפרון רישום B6
 1מחברת סקיצות
בלוק ציור שמינית גיליון מנייר בריסטול
( 240גר')
צבעי פנדה  24גוונים

יש להגיע עם קלמר מסודר ומלא
לשיעורי אומנות ,ולרשום שם באופן
ברור על כל ציוד האומנות.
מחברת סקיצות יכולה להיות גם
מחברת חלקה.

ניילוניות נקראות גם שמרדפים.
עדיף חוצצי פלסטיק כדי שלא יתלשו.

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● יומן יומי.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים. סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת עפרונות צבעונים. טוש מחיק.● המלצה :אוגדן מחברות.
ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,מחברת שפה ,קלמר ,יומן.

רשימת ציוד לכיתה ה'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

המקצוע

הציוד

הערות

"העולם"-
מקצועות השפה והגאוגרפיה
(+שפה בחירה)

קלסר טבעות פוליו 5 ,ס"מ
דפדפת שורות 10 ,ניילוניות ,חבילת
חוצצים.
אטלס לבי"ס יסודי -פרופ' משה ברור,
מהדורה חדשה (.)2014-2015

ניילוניות נקראות גם שמרדפים.
עדיף חוצצי פלסטיק כדי שלא
יתלשו.

מדעים

 1מחברת שורה אחת

חשבון והנדסה

 2מחברות משובצות
מד זוית

זה"ב

 1מחברת שורה אחת

תנ"ך

 1מחברת שורה אחת

תנ"ך מלא

אנגלית

 2מחברות שורה אחת
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

אוזניות חוטיות ,דיסקאונקי

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

מחברת פשוטה ללא עטיפה ,קופסא
ממוחזרת ,בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

אומנות

תיקיית פוליגל לאומנות בגודל A3
עיפרון רישום B6
 1מחברת סקיצות
בלוק ציור שמינית גיליון מנייר בריסטול
( 240גר')
צבעי פנדה  24גוונים

יש להגיע עם קלמר מסודר ומלא
לשיעורי אומנות ,ולרשום שם באופן
ברור על כל ציוד האומנות.
מחברת סקיצות יכולה להיות גם
מחברת חלקה.

ניתן לקנות מחברת קטנה ( )A5עם
שני נושאים.

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● יומן יומי.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים. סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת עפרונות צבעונים. טוש מחיק.● המלצה :אוגדן מחברות.
ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,קלמר ,יומן.

רשימת ציוד לכיתה ו'!
שימו לב! יש להדביק מדבקה עם שם הילד\ה על כל מחברת ,קלסר ,תיקייה ,חוברת או ספר!

המקצוע

הציוד

הערות

"העולם"-
מקצועות השפה ,היסטוריה
והגאוגרפיה.
(+שפה בחירה)

קלסר טבעות פוליו 5 ,ס"מ
דפדפת שורות 10 ,ניילוניות ,חבילת
חוצצים.
אטלס לבי"ס יסודי -פרופ' משה ברור,
מהדורה חדשה (.)2014-2015

ניילוניות נקראות גם שמרדפים.
עדיף חוצצי פלסטיק כדי שלא
יתלשו.

מדעים

 1מחברת שורה אחת

חשבון והנדסה

 2מחברות משובצות
מחוגה ,סרגל ,מחשבון

ערבית

 1מחברת שורה אחת

תנ"ך

 1מחברת שורה אחת

תנ"ך מלא

אנגלית

 2מחברות שורה אחת
תיקיית קרטון נסגרת בגומי

אוזניות חוטיות ,דיסקאונקי

חינוך סביבתי

 1מחברת חלקה
קופסת פלסטיק לאיסוף אוצרות מהטבע

מחברת פשוטה ללא עטיפה ,קופסא
ממוחזרת ,בגודל גביע קוטג' ,עם שם!

אומנות

תיקיית פוליגל לאומנות בגודל A3
עיפרון רישום B6
 1מחברת סקיצות
בלוק ציור שמינית גיליון מנייר בריסטול
( 240גר')
צבעי פנדה  24גוונים

יש להגיע עם קלמר מסודר ומלא
לשיעורי אומנות ,ולרשום שם באופן
ברור על כל ציוד האומנות.
מחברת סקיצות יכולה להיות גם
מחברת חלקה.

ניתן לקנות מחברת קטנה ( )A5עם
שני נושאים.

ציוד נוסף (יש להדביק מדבקת שם על כל הציוד):
● מדבקות שם.
● יומן יומי.
● נייר עטיפה שקוף לספרים וחוברות (לא מומלץ לרכוש עטיפות מוכנות ,הן לא מותאמות בגודל).
●  2משולשי אחסון (מפלסטיק\פוליגל\קרטון)  -לאחסון ציוד בכיתה.
● קופסת אוכל  +מפית  +בקבוק מים.
● קלמר ובו:
  5עפרונות מחודדים באופן קבוע. מחדד (עם מיכל לחידודים). מחק.  4טושים מדגישים בצבעים שונים. מספריים. סרגל 15 -ס"מ. דבק סטיק. חבילת עפרונות צבעונים. טוש מחיק.● המלצה :אוגדן מחברות.
ליום הראשון ללימודים :ילקוט ,אוכל ,מים ,מפית ,קלמר ,יומן.

