החומרים

שכבה א

מחברות
ומעטפות

 3מחברות עברית -מחברת חכמה  10שורות
לכתה א'
 1מחברת חשבון -מחברת חכמה לכתה א'.
 1מחברת חלקה
כל המחברות עטופות בעטיפה שקופה ללא
מדבקה .לכתוב את השם בכריכה הפנימית.

צבעים

 10עפרונות לכתיבה.
חבילת טושים  12צבעים
עפרונות צבעוניים  12צבעים
צבעי פנדה איכותיים  12צבעים.
 4טושי סימון בצבעים :צהוב ,ורוד ,תכלת
וירוק.

עזרים

מחדד עם קופסה.
מחק.
מספריים.
דבק סטיק גדול UHU
סרגל באורך  15ס"מ.

תיקיות
וניילונים

 7תיקיות חזית שקופה ,אחת מכל צבע,
בצבעים :אדום ,כחול ,ירוק ,כתום ,צהוב,
שחור ולבן
 10שקיות שמרדפים
תיקיית פלסטיק קשיח בגודל פוליו עם גומייה
לשיעורי הבית.

שכבה ב
 1מחברת חשבון  40דף עטופה
עם מדבקה.
  4מחברות  10שורות  40דף:
מחברת אחת עטופה בעטיפה שקופה
ללא מדבקה) .לכתוב את השם על
הכריכה הפנימית של המחברת(.
 3מחברות עטופות בעטיפה עם מדבקה
ושם.
 10עפרונות לכתיבה.
חבילת טושים  12צבעים.
עפרונות צבעוניים  12 -צבעים.
 4טושי סימון )מרקרים( בצבעים:צהוב,
ורוד ,תכלת וירוק.
 2טושים מחיקים  +מחק.
על הציוד לרשום שם
מחדד עם קופסה.
מחק.
מספריים.
דבק סטיק גדול UHU
סרגל באורך  15ס"מ.

 7תיקיות חזית שקופה.
תתיקיית פלסטיק קשיח בגודל
פוליו עם גומייה לשיעורי הבית.
חבילת ניילונים בגודל פוליו )שמרדפים
שקופים( עבים וללא שם

שכבה ג
 10מחברות  14שורות  40דף.
מחברת חשבון אחת ספירלה
 10עטיפות מחברת בצבעים שונים
 3חב' דפי פוליו שורה 4A
מחברת עם כריכה קשיחה )שירון(

שכבה ד
מחברת משובצת ספירלה A4
 10מחברות ספירלה שורות  A4נושא אחד
.
 3חב' דפי פוליו שורה 4A

 10עפרונות  2HBאו עט עיפרון ) 07חב'
חודים(
 .1חבילת טושים
 4לורדים מדגישים בצבעים שונים צבעי
פנדה )צבעי שמן( איכותיים  12צבעים
עפרונות צבעוניים  12צבעים.

 10עפרונות  2HBאו עט עיפרון ) 07חב' חודים(
 .1חבילת טושים
 4לורדים מדגישים )מרקרים( בצבעים שונים
עפרונות צבעוניים  12צבעים.
 2טושים מחיקים בצבעים שונים+מחק

מדבקות לסימון הציוד.
מחק גדול לבן
מחדד )רצוי עם מיכל לאיסוף נסורת(
מספרים
סרגל משולש ישר זוית
דבק סטיק גדול UHU
סרגל  15ס"מ )מפלסטיק(
קופסת אחסון מפוליגל או מפל )נא לא
לרכוש מקרטון מפני שהם נקרעים(

מדבקות לסימון הציוד.
מחק גדול לבן
מחדד )רצוי עם מיכל לאיסוף נסורת(
מספרים
ערכת סרגלים _ 2משולשים ,מד זוית וסרגל
ארוך(
 2דבק סטיק גדול UHU
 2קופסאות אחסון מפוליגל /מפל
)נא לא לרכוש מקרטון מפני שהם נקרעים(

תיקיית פלסטיק קשיח בגודל פוליו עם
גומייה לשיעורי הבית.
קלסר טבעות פוליו
חבילת של  7חוצצים
 8תיקי פוליו עם חזית שקופה
חב' ניילונים עם פס לבן פוליו )שקופים(

תיקיית פלסטיק קשיח בגודל פוליו עם גומייה
לשיעורי הבית.
 12תיקי פוליו עם חזית שקופה
חבילת ניילונים עם פס לבן פוליו )שקופים( עבים
קלסר טבעות פוליו
חבילה של חוצצים

החומרים

שכבה א

שכבה ב

שכבה ג

שכבה ד

תוספות

לוח מחיק בגודל  30X40ס"מ,עם מסגרת
עץ.
טושים בצבע אדום וכחול ,מחק ללוח.
בקבוק סבון נוזלי לרחיצת ידיים.
חבילת מגבונים.
אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד לשיעורי
מחשבים.

בקבוק סבון נוזלי לרחיצת ידיים.
חבילת מגבונים.
אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד
חובה!עכבר מחשב )רשות(

יומן לתלמיד עם תאריך עברי ולעוזי
אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד -חובה!
עכבר מחשב )רשות(

יומן לתלמיד עם תאריך עברי ולעוזי
דיסק און קי
אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד -חובה!

הערות

יש להביא את הציוד מסומן בשם הילד
למפגש כפי שתקבלו במכתב.
בנוסף יש להביא תמונה עדכנית של הילד
בגודל .10X15

יש לשלוח את כל הציוד ביום הראשון
ללימודים .את הציוד בקלמר לסמן עם
מדבקות.

יש לסמן את כל הציוד הלימודי בעט בלתי
מחיק.
את כל הציוד יש להביא ביום הראשון
ללימודים.

יש לסמן את כל הציוד הלימודי בעט בלתי מחיק.
את כל הציוד יש להביא ביום הראשון ללימודים.

 2מחברות אנגלית  +עטיפות שקופות
תיקיית פלסטיק שקופה שניתן לסגור בגומי
תיקיית חזית שקופה
15שמיניות בריסטול

 3מחברות אנגלית  +עטיפות שקופות
תיקיית פלסטיק שקופה שניתן לסגור בגומי תיקיית
חזית שקופה
 15שמיניות בריסטול

אנגלית

החומרים

שכבה ה

כיתה ו

שכבות ז ו-ח

מחברות
ומעטפות

 10מחברות ספירלה שורותA4
 2מחברות חשבון ספירלה A4
 .1חב' דפי פוליו שורה 4A

 10מחברות ספירלה  A4שורות או  10מחברות
רגילות.
 2מחברת ספירלה חשבון A4
מחברת ספירלה  A4שני נושאים)למדעים(.

 10מחברות ספירלה  A4שורות.
או  10מחברות שורה  40דף

צבעים

חבילת עפרונות 2HB
 .1חבילת טושים
 4מדגישים )מרקרים( בצבעים שונים
צבעי פנדה איכותיים)חברת פנדה(  12צבעים
עפרונות צבעוניים  12צבעים.

עפרונות או עט עיפרון ) 07חב' חודים( ,לורדים
מדגישים בצבעים שונים

עזרים

חבילת מחקים פשוטים לבנים
מדבקות לסימון הציוד,
מחדד )רצוי עם מיכל לאיסוף נסורת(
מספריים ,סרגל משולש ישר זוית ,מד זוית
 2דבק סטיק גדול  ,UHUסרגל  15ס"מ )ממתכת(
 3משולשי אחסון מפוליגל
דבק סלוטייפ
שדכן קטן+סיכות

מדבקות לסימון שם ומקצוע ,מחק,
מחדד ,מספרים  ,דבק סטיק
סרגל  30ס"מ  ,מחוגה.

מדבקות לסימון שם ומקצוע ,מחק,
מחדד ,מספרים  ,דבק סטיק
סרגל  30ס"מ  ,טיפקס
מחשבון מדעי

 10תיקיות פוליו עם חזית שקופה
חב' ניילונים עם פס לבן פוליו )שקופים(
קלסר טבעות פוליו קשיח )למדעים(

 10תיקיות פוליו עם חזית שקופה
חב' ניילונים עם פס לבן פוליו )שקופים(

תוספות

יומן לתלמיד עם תאריך עברי ולועזי -חובה
 2קופסאות אחסון מפוליגל /מפל

יומן לתלמיד עם תאריך עברי ולועזי
 2קופסאות אחסון מפוליגל /מפל

יומן לתלמיד עם תאריך עברי ולועזי
 2קופסאות אחסון מפוליגל /מפל

ציוד מחשבים

אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד -חובה!
עכבר מחשב )רשות(

אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד -חובה!
עכבר מחשב )רשות(

אוזניות קטנות כמו של טלפון נייד -חובה!
עכבר מחשב )רשות(

תיקיות
וניילונים

אנגלית

תיקיית פלסטיק קשיח בגודל פוליו עם גומייה לשיעורי הבית.
קלסר טבעות פוליו
 5תיקי פוליו עם חזית שקופה
חב' ניילונים לתיוק  -שמרדפים )שקופים ועבים(

 3מחברות אנגלית  +עטיפות שקופות
תיקיית פלסטיק שקופה שניתן לסגור בגומי
תיקיית חזית שקופה
 15שמיניות בריסטול

 3מחברות אנגלית  +עטיפות שקופות
תיקיית פלסטיק שקופה שניתן לסגור בגומי
תיקיית חזית שקופה
 15שמיניות בריסטול

מחברת ספירלה  A4חשבון
עטים כחולים ,עטים צבעוניים ,עפרונות או עט עיפרון ) 07חב'
חודים( ,לורדים מדגישים בצבעים שונים

 3מחברות אנגלית  +עטיפות שקופות
תיקיית פלסטיק שקופה שניתן לסגור בגומי
תיקיית חזית שקופה
 15שמיניות בריסטול

