
בית חינוך קהילתי לחדשנות ומנהיגות ע"ש אריאל שרון                                     
 רשימת ציוד כיתה א'

 דף )שורות מודגשות( 40 –שורות  10 –מחברות עברית  10
 דף 40 –מחברות חשבון  5
 דף 40 –מחברות חלקות  4
 לא מקווקוות  –שורות  10 –מחברות חכמות  2
 חשבון חכמותמחברות  2

 
 ציוד חשבון:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי חשבון  -
 עטיפה כחולה + מדבקה עם שי הילד –מחברת חכמה משבצות  -
 יש להכניס את ציוד חשבון לתיקייה כחולה עם גומי. -

 
 ציוד הנדסה:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –ספר הנדסה  -
 צהובה + מדבקה עם שם הילד עטיפה –מחברת משבצות  -
 יש להכניס את ציוד הנדסה לתיקייה צהובה עם גומי. -

 
 ציוד עברית:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי עברית  -
 עטיפה אדומה + מדבקה עם שם הילד –מחברת חכמה שורות  -
 עטיפה אדומה + מדבקה עם שם הילד –מחברת חלקה  -
 עברית לתוך תיקייה אדומה עם גומי.יש להכניס את ציוד  -

 
 ציוד מדעים:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –חוברות מדעים  -
 עטיפה ירוקה + מדבקה עם שם הילד. –שורות  10מחברת  -
 יש להכניס את ציוד מדעים לתוך תיקייה ירוקה עם גומי. -

 
 ציוד אומנות:

 ליוןיג 1/4תיקיית פוליגל גדולה  -
 גרם 240עובי נייר  ליוןיג 1/4גדול  בלוק ציור -
 + דבק שפתון צבעי פנדה נמרחים -

 
 ציוד זה"ב:

 + מדבקה עם שם הילד חלקהמחברת 
 

  ציוד מוסיקה:
 עטיפה שקופה )ללא מדבקה( –שורות  10מחברת  -

 
 

 לתןך אוגדנית יש להכניס:
 עטיפה שקופה + –שורות  10 –מחברת עידוד קריאה  -

 מדבקה עם שם הילד
עטיפה סגולה + מדבקה  –שורות  10 –מחברת הכתבה  -

 עם שם הילד
שורות עטיפה כתומה + מדבקה עם  10 –מחברת קשר  -

 שם הילד
עטיפה שקופה + מדבקה עם שם  –מחברות חלקות  2 -

 הילד
 

 צטייד ב:בנוסף יש לה
 דף 40 –מחברת יומן תלמיד  -
 אלפון א"ב -
חבילות שמרדפים  2 –קלסרים קשיחים )טבעות(  2 -

 ים.קשיח
 דפדפות חשבון. 2דפדפות פוליו שורות +  2

 חקר . –קלסר טבעות קשיח בצבע ירוק  -
 תיקיית קרטון עם גומי. -
תיקיות פוליגל עומדות בצבע כחול לאחסון הציוד  2 -

 + מדבקה עם שם הילד (+ סדרן בכיתה. )כיס קטלוגי
 שקיות. 20קלסר אינדקס  -
 לוח מחיק + טוש אקספו + מחק -
 פלסטלינה צבעוניתחבילת  -
 אוזניות כפתור אישיות בתוך קופסא קטנה -

 
 בקלמר:
 עפרונות מחודדים 3 -
 מחדד סגור -
 סרגל שקוף -
 מספריים -
 טושים זוהרים בצבעים שונים )מרקרים( 3 -
 דבק שפתון -
 לפחות( 10צבעים מסתובבים ) -
 צבעי עיפרון -

 
 חבילת מגבונים קבוע בתיק:***

 

                                                                                              בתוך שקית עם שם הילד: ביום הראשון ללימודים יש למסור למורה
                                                          חבילת מדבקות חייכנים + חבילת מדבקות זוהרות עגולות בינוניות + חבילת שקיות שמרדף קשיחות

 + בקבוק מים)חובה( ארוחה בריאה בקופסת אוכל )כריך, ירק, פרי( + מפית אוכל  – לארוחת עשר

                                                                                                                                                                              נעדכן בהמשך( –)סמל בתהליך תלבושת בית הספר 
                                                                                              בצבע לבן ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  –לאירועים חגיגיים 

                                                                                            בצבע צהוב ועליה מודפס סמל בית הספר )צבע אחיד שכבתי( Tחולצת  –לטיולים 

                                                                                                      בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  – לימים רגילים
                                                                                                                עליונית בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. –בחורף 

 *** יש לסמן את פרטי הלבוש והחפצים האישיים בשם התלמיד.



בית חינוך קהילתי לחדשנות ומנהיגות ע"ש אריאל שרון                                     
 רשימת ציוד כיתה ב'

 דף 40 –שורות  10 –מחברות עברית  5
 דף 40 –שורות  14 –מחברות עברית  5
 דף 40 –מחברות חשבון  4
מתוכן עם כריכה אדומה )לא  2 -שורות   A4מחברות  6

 ספירלה(
כריכה צהובה )לא  2כריכה כחולה ,  2 –משבצות  A4מחברות  4

 ספירלה(

 
 ציוד חשבון:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי חשבון  -
מדבקה עם שקופה +עטיפה כחולה + –משבצות  A4מחברת  -

 ם הילד.ש
 יש להכניס את ציוד חשבון לתיקייה כחולה עם גומי. -

 
 ציוד הנדסה:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –ספר הנדסה  -
עטיפה שקופה +  + כריכה צהובה –משבצות  A4 מחברת  -

 מדבקה עם שם הילד
 יש להכניס את ציוד הנדסה לתיקייה צהובה עם גומי. -

 
 עברית:ציוד 

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי עברית  -
מדבקה עם  עטיפה שקופה + אדומה + כריכה –  A4מחברת  -

 שם הילד
 יש להכניס את ציוד עברית לתוך תיקייה אדומה עם גומי. -

 
 ציוד מדעים:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –חוברות מדעים  -
 ירוקה + מדבקה עם שם הילד.עטיפה  –שורות  10מחברת  -
 יש להכניס את ציוד מדעים לתוך תיקייה ירוקה עם גומי. -

 
 ציוד מולדת:

 חוברת מולדת + עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד -
 + מדבקה עם שם הילד כתומהעטיפה  –שורות  10מחברת  -
 עם גומי כתומהיש להכניס את ציוד מולדת לתוך תיקייה  -

 
 ציוד זה"ב:

 מחברת שורות + מדבקה עם שם הילד
 

  ציוד מוסיקה:
 עטיפה שקופה )ללא מדבקה( –שורות  10מחברת  -
 

 ציוד אומנות:
 ליוןיג 1/4תיקיית פוליגל גדולה  -
 גרם 240עובי נייר  – ליוןיג 1/4בלוק ציור גדול  -
 + דבק שפתון. צבעי פנדה נמרחים -

 
 ציוד תורה: 

עטיפה  -  A4מחברת  +  )אצל המחנכת( –חומש בראשית 
 שקופה ללא מדבקה. 

 יש להכניס את ציוד תורה לתוך תיקייה שקופה עם גומי. -
 

 לתןך אוגדנית יש להכניס:
 עטיפה שקופה + –שורות  10 –מחברת עידוד קריאה  -

 מדבקה עם שם הילד
שורות עטיפה כתומה + מדבקה עם  10 –מחברת קשר  -

 שם הילד
 

 :צטייד בבנוסף יש לה
 דף 40 –מחברת יומן תלמיד  -
 אלפון א"ב -
חבילות שמרדפים  2 –קלסרים קשיחים )טבעות(  2 -

 ים.קשיח
 דפדפות חשבון 2+  פוליו שורות דפדפות 2

 חקר . –קלסר טבעות קשיח בצבע ירוק  -
 תיקיית קרטון עם גומי. -
תיקיות פוליגל עומדות בצבע כחול לאחסון הציוד  2 -

 + מדבקה עם שם הילד  (/ סדרן כיס קטלוגיםבכיתה. )
 שקיות. 20אינדקס  יקלסר 3  -
 לוח מחיק + טוש אקספו + מחק -
 תיקי קרטון עם גומי 2 -
 אוזניות כפתור אישיות בתוך קופסא קטנה -

 בקלמר:
 עפרונות מחודדים 3 -
 מחדד סגור -
 סרגל שקוף -
 מספריים -
 טושים זוהרים בצבעים שונים )מרקרים( 3 -
 דבק שפתון -
 לפחות( 10צבעים מסתובבים ) -
 צבעי עיפרון -

 
 חבילת מגבונים –*** קבוע בתיק 

 

                                                                                              ביום הראשון ללימודים יש למסור למורה בתוך שקית עם שם הילד:
                                                                בינוניות + חבילת שקיות שמרדף קשיחותחבילת מדבקות חייכנים + חבילת מדבקות זוהרות עגולות 

                                                           . + בקבוק מים)חובה( ארוחה בריאה בקופסת אוכל )כריך, ירק, פרי( + מפית אוכל  – לארוחת עשר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             נעדכן בהמשך( –)סמל בתהליך תלבושת בית הספר 
                                                                                              בצבע לבן ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  –לאירועים חגיגיים 

                                                                                            ועליה מודפס סמל בית הספר )צבע אחיד שכבתי(ירוק בצבע  Tחולצת  –לטיולים 

                                                                                                      בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  – ימים רגיליםל
                                                                                                                עליונית בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. –בחורף 

 *** יש לסמן את פרטי הלבוש והחפצים האישיים בשם התלמיד.



בית חינוך קהילתי לחדשנות ומנהיגות ע"ש אריאל שרון                                                                                   
 רשימת ציוד כיתה ג'

 דף 40 –שורות  14 –מחברות עברית  20
 דף 40–חשבוןמחברות  5

 A5ב בגודל -מחברת כריכה קשה א
 A5בגודל  A-Bמחברת כריכה קשה 

 
 ציוד חשבון:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי חשבון  -
ם מדבקה עם שעטיפה שקופה +כחולה + –משבצות  מחברת -

 הילד.
 להכניס את ציוד חשבון לתיקייה כחולה עם גומי.יש  -

 
 ציוד הנדסה:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –ספר הנדסה  -
מדבקה עם שם עטיפה שקופה +  +צהובה –משבצות  מחברת  -

 הילד
 יש להכניס את ציוד הנדסה לתיקייה צהובה עם גומי. -

 
 ציוד עברית:

 מדבקה עם שם הילדעטיפה שקופה +  –כל ספרי עברית  -
מדבקה  עטיפה שקופה + אדומה + כריכה –שורות  14מחברת  -

 עם שם הילד
 יש להכניס את ציוד עברית לתוך תיקייה אדומה עם גומי. -

 
 ציוד מדעים:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –חוברות מדעים  -
 עם שם הילד. עטיפה ירוקה + מדבקה –שורות  14 –מחברת -
 חצי שקוף ירוק + חבילת שמרדפים קשיחים.קלסר  -

 
 ציוד אנגלית: 

עטופים בעטיפה שקופה + מדבקה עם  –ספר וחוברת אנגלית  -
 שם הילד

עטיפה שקופה + מדבקה עם שם  –שורות  14 –מחברות  2 -
 הילד

 
 ציוד מולדת:

 מולדת + עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילדספר  -
 + מדבקה עם שם הילדכתומהעטיפה  –שורות  14מחברת  -
 עם גומי כתומהיש להכניס את ציוד מולדת לתוך תיקייה  -

 
 ציוד זה"ב:

 מחברת שורות + מדבקה עם שם הילד -
 

  ציוד מוסיקה:
 עטיפה שקופה )ללא מדבקה( –שורות  14מחברת  -

 

 ציוד מורשת: 
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד. –ספר מורשת  -
 עטיפה שקופה + שם הילד. –שורות  14 –מחברת  -

 
 ציוד תורה: 

עטיפה שקופה +  –שורות  14 –מחברת  + חומש בראשית  -
  מדבקה עם שם הילד. 

 יש להכניס את ציוד תורה לתוך תיקייה שקופה עם גומי.
 

 ציוד אומנות:
 ליוןיג 1/2תיקיית פוליגל גדולה  -
 גרם 240עובי נייר  – ליוןיג 1/4 בלוק ציור  -
דבק שפתון + סט צבעי גואש אישי + סט + צבעי פנדה  -

 מכחולים במגוון גדלים.
 

 לתןך אוגדנית יש להכניס:
 עטיפה שקופה + –שורות  14 –מחברת עידוד קריאה  -

 מדבקה עם שם הילד
שורות עטיפה כתומה + מדבקה עם  14 –מחברת קשר  -

 שם הילד
 
 להצטייד ב:בנוסף יש 

 דף 40 –מחברת יומן תלמיד  -
 חוצצים לקלסר מפלסטיק + שומרי חוריםחבילות  2 -
חבילות שמרדפים  2 + קלסרים קשיחים )טבעות(  2 -

  ים.קשיח
 .דפדפות חשבון 2דפדפות פוליו שורות +  2

 חקר . –קלסר טבעות קשיח בצבע ירוק  -
 קלסרים חצי שקופים  5 -
תיקיות פוליגל עומדות בצבע כחול לאחסון הציוד  2 -

 + מדבקה עם שם הילד (/ סדרן בכיתה. )כיס קטלוגים
 שקיות. 20אינדקס  קלסר -
 לוח מחיק + טוש אקספו + מחק -
 אוזניות כפתור אישיות בתוך קופסא קטנה -

 בקלמר:
 עפרונות מחודדים 3 -
 מחדד סגור -
 סרגל שקוף -
 מספריים -
 טושים זוהרים בצבעים שונים )מרקרים( 3 -
 דבק שפתון -
 לפחות( 10צבעים מסתובבים ) -
 צבעי עיפרון -

 

                                                       חבילת מגבונים –קבוע בתיק *. + בקבוק מים)חובה( ארוחה בריאה בקופסת אוכל )כריך, ירק, פרי( + מפית אוכל  – לארוחת עשר

                                                                                                                                                                              נעדכן בהמשך( –)סמל בתהליך תלבושת בית הספר 
                                                                                              בצבע לבן ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  –לאירועים חגיגיים 

        ועליה מודפס סמל בית הספר )צבע אחיד שכבתי(                                                                                     אדוםבצבע  Tחולצת  –לטיולים 

                                                                                                      בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  – לימים רגילים
                                                                                                                עליונית בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. –בחורף 

 *** יש לסמן את פרטי הלבוש והחפצים האישיים בשם התלמיד.



בית חינוך קהילתי לחדשנות ומנהיגות ע"ש אריאל שרון                                     
 רשימת ציוד כיתה ד'

 דף 40 –שורות  14 –מחברות עברית  20
 מחברות חשבון  10

 A4מחברות שורות  2
 A5ב בגודל -מחברת כריכה קשה א

 A5בגודל  A-Bמחברת כריכה קשה 
 

 ציוד חשבון:
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי חשבון  -
ם מדבקה עם שעטיפה שקופה +כחולה + –משבצות  מחברת -

 הילד.
 יש להכניס את ציוד חשבון לתיקייה כחולה עם גומי. -

 ציוד הנדסה:
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –ספר הנדסה  -
מדבקה עם שם עטיפה שקופה +  +צהובה  -משבצות  מחברת  -

 הילד
 יש להכניס את ציוד הנדסה לתיקייה צהובה עם גומי. -

 סרגל, משולש ומד זווית  -רכוש יש ל –אביזרי הנדסה ***
 
 ציוד עברית:

 שם הילדעטיפה שקופה + מדבקה עם  –כל ספרי עברית  -
מדבקה  עטיפה שקופה + אדומה + כריכה –שורות  14מחברת  -

 עם שם הילד
 יש להכניס את ציוד עברית לתוך תיקייה אדומה עם גומי. -

 
 ציוד אנגלית: 

עטופים בעטיפה שקופה + מדבקה עם  –ספר וחוברת אנגלית  -
 שם הילד

עטיפה שקופה + מדבקה עם שם  –שורות  14 –מחברות  3 -
  דהיל

 טושים מחיקים ומחק.  2לוח מחיק + -
 

 ציוד מדעים:
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –חוברות מדעים  -
 עם שם הילד. עטיפה ירוקה + מדבקה –שורות  14 –מחברת -
 קלסר חצי שקוף ירוק + חבילת שמרדפים קשיחים. -

 ציוד מולדת:
 ספר מולדת + עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד -
 + מדבקה עם שם הילד כתומהעטיפה  –שורות  14מחברת  -
 עם גומיאת ציוד מולדת לתוך תיקייה כתומה יש להכניס  -

  ציוד מוסיקה:
 עטיפה שקופה )ללא מדבקה( –שורות  14מחברת  -

 ציוד זה"ב:
 שורות + מדבקה עם שם הילד 14מחברת  -

 
 

 ציוד מורשת: 
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד. –ספר מורשת  -
 שם הילד.מדבקה עם עטיפה שקופה +  –שורות  14 –מחברת  -

 
  תנ"ך:ציוד 

עטיפה שקופה + מדבקה עם  –שורות  14 –מחברת +   תנ"ך מלא
 שם הילד.  

 יש להכניס את ציוד תורה לתוך תיקייה שקופה עם גומי. -
 

 ציוד אומנות:
 ליוןיג 1/2תיקיית פוליגל גדולה  -
 גרם 240עובי נייר  – ליוןיג 1/4 בלוק ציור  -
+ דבק שפתון + סט צבעי גואש אישי + סט מכחולים צבעי פנדה  -

 במגוון גדלים.
 

 לתןך אוגדנית יש להכניס:
מדבקה  עטיפה שקופה + –שורות  14 –מחברת עידוד קריאה  -

 עם שם הילד
שורות עטיפה כתומה + מדבקה עם שם  14 –מחברת קשר  -

 הילד
 

 הצטייד ב:בנוסף יש ל
 דף 40 –מחברת יומן תלמיד  -
 חבילות חוצצים לקלסר מפלסטיק + שומרי חורים 2 -
חבילות שמרדפים  2 + קלסרים קשיחים )טבעות(   -

  ים.קשיח
 .דפדפות חשבון 2דפדפות פוליו שורות +  2

 חקר . –קלסר טבעות קשיח בצבע ירוק  -
 קלסרים חצי שקופים  5 -
תיקיות פוליגל עומדות בצבע כחול לאחסון הציוד  2 -

 + מדבקה עם שם הילד (/ סדרן בכיתה. )כיס קטלוגים
 שקיות. 20אינדקס  קלסר -
 לוח מחיק + טוש אקספו + מחק -
 אוזניות כפתור אישיות בתוך קופסא קטנה -

 בקלמר:
 עפרונות מחודדים 5 -
 מחדד סגור -
 סרגל שקוף -
 מספריים -
 טושים זוהרים בצבעים שונים )מרקרים( 3 -
 דבק שפתון -
 לפחות( 10צבעים מסתובבים ) -
 צבעי עיפרון -
 

 קבוע בתיק חבילת מגבונים *. ארוחה בריאה בקופסת אוכל )כריך, ירק, פרי( + מפית אוכל )חובה( + בקבוק מים – לארוחת עשר

                                                                                                                                                                             נעדכן בהמשך( –)סמל בתהליך   -תלבושת בית הספר 
                                                                                              בצבע לבן ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  –לאירועים חגיגיים 

        ועליה מודפס סמל בית הספר )צבע אחיד שכבתי(                                                                                     כתוםבצבע  Tחולצת  –לטיולים 

                                                                                                      בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  – לימים רגילים
                                                                                                                עליונית בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. –בחורף 

 *** יש לסמן את פרטי הלבוש והחפצים האישיים בשם התלמיד.



בית חינוך קהילתי לחדשנות ומנהיגות ע"ש אריאל שרון                                     
 רשימת ציוד כיתה ה'

 שורות -מחברות ספירלה גדולות   15
 חשבון –מחברות ספירלה גדולות  5
 דף  40 –שורות  14מחברות   2

 A5ב בגודל -מחברת כריכה קשה א
 A5בגודל  A-Bמחברת כריכה קשה 

 
 ציוד חשבון:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי חשבון  -
 ם הילד.מדבקה עם ש + כחולה –משבצות  מחברת -
 כחולה עם גומי.יש להכניס את ציוד חשבון לתיקייה  -

 ציוד הנדסה:
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –ספר הנדסה  -
 מדבקה עם שם הילדצהובה +  -משבצות  מחברת  -
 יש להכניס את ציוד הנדסה לתיקייה צהובה עם גומי. -

 סרגל, משולש ומד זווית  -רכוש יש ל –אביזרי הנדסה ***
 
 ציוד עברית:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –כל ספרי עברית  -
 מדבקה עם שם הילד אדומה + כריכה –שורות  מחברת  -
 יש להכניס את ציוד עברית לתוך תיקייה אדומה עם גומי. -

 
 ציוד מדעים:

 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד –חוברות מדעים  -
 .עם שם הילד ירוקה + מדבקהכריכה  –שורות  מחברת -
 קלסר חצי שקוף ירוק + חבילת שמרדפים קשיחים. -

 
 ציוד אנגלית: 

עטופים בעטיפה שקופה + מדבקה עם  –ספר וחוברת אנגלית  -
 שם הילד

 + מדבקה עם שם הילד שורות  מחברות  3 -
 טושים מחיקים ומחק.  2לוח מחיק +  - 

 
 :גאוגרפיהציוד 

 עם שם הילד + עטיפה שקופה + מדבקהוחוברת גאוגרפיה ספר  -
 מדבקה עם שם הילד+ מחברת שורות  -

 
  :ערבית????ציוד 

 עטיפה שקופה )ללא מדבקה( –שורות  מחברת  -
 

 ציוד מורשת: 
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד. –ספר מורשת  -
 הילד. שם ם+ מדבקה עמחברת שורות  -
 

 
 : ציוד תנ"ך

קה עם שם + מדב שורות מחברת + תנ"ך מלא )רכישה עצמית( -
 הילד.  

 
 ציוד זה"ב:

 מחברת שורות + מדבקה עם שם הילד
 

 ציוד ערבית:
 עטיפה שקופה + מדבקה עם שם הילד. –חוברת ערבית 

 מחברת שורות + מדבקה עם שם הילד.
 

 ציוד אומנות:
 ליוןיג 1/2תיקיית פוליגל גדולה  -
 גרם 240עובי נייר  – ליוןיג 1/4 בלוק ציור  -
דבק שפתון + סט צבעי גואש אישי + סט מכחולים + צבעי פנדה  -

 במגוון גדלים.
 

 לתןך אוגדנית יש להכניס:
 מדבקה עם שם הילד +מחברת שורות  –ה מחברת עידוד קריא -
שורות עטיפה כתומה + מדבקה עם שם  14 –מחברת קשר  -

 הילד
 

 להצטייד ב:בנוסף יש 
 דף 40 –מחברת יומן תלמיד  -
 מפלסטיק + שומרי חורים חבילות חוצצים לקלסר 3 -
  ים.חבילות שמרדפים קשיח 4+ קלסרים קשיחים )טבעות(   -

 .דפדפות חשבון  5דפדפות פוליו שורות +  10
 חקר . –קלסר טבעות קשיח בצבע ירוק  -
 קלסרים חצי שקופים  5 -
תיקיות פוליגל עומדות בצבע כחול לאחסון הציוד  2 -

 + מדבקה עם שם הילד (/ סדרן בכיתה. )כיס קטלוגים
 A4/ אינדקס תיקיית  -
 לוח מחיק + טוש אקספו + מחק -
 אוזניות כפתור אישיות בתוך קופסא קטנה -

 בקלמר:
 עפרונות מחודדים 5 -
 מחדד סגור -
 סרגל שקוף -
 מספריים -
 טושים זוהרים בצבעים שונים )מרקרים( 3 -
 דבק שפתון -
 לפחות( 10צבעים מסתובבים ) -
 צבעי עיפרון -
 

 קבוע בתיק חבילת מגבונים *. ארוחה בריאה בקופסת אוכל )כריך, ירק, פרי( + מפית אוכל )חובה( + בקבוק מים – לארוחת עשר

                                                                                                                                                                              נעדכן בהמשך( –)סמל בתהליך תלבושת בית הספר 
                                                                                              בצבע לבן ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  –לאירועים חגיגיים 

                  בצבע כתום ועליה מודפס סמל בית הספר )צבע אחיד שכבתי(                                                                           Tחולצת  –לטיולים 

                                                                                                      בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. Tחולצת  – לימים רגילים
                                                                                                                עליונית בצבע אחיד ועליה מודפס סמל בית הספר. –בחורף 

 התלמיד. *** יש לסמן את פרטי הלבוש והחפצים האישיים בשם



 


