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 2019י ניו                                                                                                     
 הורים ותלמידים יקרים ,

 

 ותמלאו מצברים לקראת השנה הבאה.  תנוחוואנו מאחלים לכם שתכייפו,  יצאתם לחופשה

   להתארגן על פי הרשימה המצורפת:כדי להתחיל את השנה בנחת יש 

 
 ציוד נדרש  מקצוע 

 
 גיאוגרפיה, היסטוריה

 

 
 ת גדולה שורה אחתמחבר -

 מחברת גדולה שורה אחת -       כימיה, פיזיקה

 תנ"ך -  תנ"ך

 מחברת גדולה שורה אחת  -

 תיקיה/לסר חזית שקופה עם שמרדפיםק -

 גדולותשתי מחברות משבצות  - מתמטיקה וגיאומטריה

  מחשבון מדעי -

 סרגל -

 מרקרים בצבעים שונים -

או מחברת גדולה עם מקום לשמירת דפים קלסר עם כריכה קשה  - מדעים 

 ברצף הלימודי

 מחברת גדולה שורה אחת  - ערבית 

 תיקייה חצי שקופה עם שמרדפים -

 מחברת גדולה  - עברית

 שמרדפים 15תיקייה חזית שקופה עם  -

 אנגלית 
 

 מחברת גדולה שורה אחת  -

מילון או מילונית המאושרים ממשרד החינוך. ניתן  -להקבצה א' -
  https://goo.gl/iFkTWVלמצוא רשימה בכתובת: 

 חולצת טריקו עם שרוולים. - חינוך גופני 

 מכנסיים גמישים )עם גומי או שרוך(  -

 נעלי ספורט תקינות . -

 
 לא מומלץ לאחד מקצועות לקלסר אחד .

 
 כדאי שיהיו בבית מספר מחברות שורה אחת / משבצות/ דפדפת / 

https://goo.gl/iFkTWV
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 קלסרים חזית שקופה/ שמרדפים לחידוש המלאי. 

 

 בקלמר : 

 עפרונות / עט מכני  3

 מחדד/ חודים 

 עטים  2

 טיפקס

 טושים מדגישים בצבעים שונים 2

 סרגל קטן

 מספריים 

 שדכן

 דבק סטיק

 טושים / עפרונות לצביעה.

 
 )לכלול גם חולצה לבנה לטקסים ואירועים, ביום          חולצה עם סמל מודפס -תלבושת קיץ -ת בי"סתלבוש

 הראשון ללימודים יש להגיע בחולצת תלבושת לבנה(                                                 

 בשכבה העליונה צריך להיות  -חולצה ארוכה/ סווצ'ר עם סמל מודפס -תלבושת חורף                          

  סמל בית הספר.                             

 בקבוק מים 
 

 לשיעור חינוך גופני ושיעור מדעים יש להגיע עם שיער אסוף. – לבעלי שיער ארוך
 מומלץ להגיע עם בקבוק מים אישי.

 
בחודש אוגוסט תקבלו מכתב מפורט מחברת "אמבין" המפרט את התהליך של בחירת לוקר לוקרים: 

 להשכרה. 
 

ספרים שבבניין המנהלה )קומה מתחת יחולקו לקראת סוף אוגוסט ברחבה שליד מחסן  -ספרי לימוד
 , תקבלו על כך הודעה נפרדת במהלך החופשה.לספרייה(

 
 
 
 
 
 
 

                                                            


