
 
 

 

 

 שנת הלימודים תשפ"א  –  לתלמידי כיתה ג' נדרש ציוד 

 

 ציוד אישי

 תיק קטן היכול להכיל: קלמר, קופסת אוכל, בקבוק קטן וספר קריאה אחד. תיק אישי קטן 

 . בלי סמל בית הספר בכל צבע על פי בחירתכם/עם חלקהחולצת טריקו   • תלבושת

 .לבנה חלקהבימי פעילות שיא וחגים חולצה  •

אין צורך בסמל בית   -במזג אויר חורפי סווטשרט חלק בכל צבע על פי בחירתכם  •

 הספר על הסווטשרט.

 יש להגיע בנעליים סגורות או בסנדלים )כפכפים על סוגיהם אינם מאושרים(.  •

 נעלי ספורט • חינוך גופני 

 כובע •

 בקבוק מים  •

 (ינס'לא ג) יםנוח ייםמכנס •

 שורות 10 – מחברות עברית  5 מחברות

 רגילות קטנות מחברות חשבון 3

 מחברות חלקות  2

 שפה  –מחברת פוליו גדולה 

 חשבון   –מחברת פוליו גדולה 

 .ה יומן יומי לתלמיד

עטיפות ומדבקות  

 למחברות ולספרים

 

 בכל צבע שתבחרועטיפות למחברות  •

 לא חובה  – עטיפות שקופות לספרי הלימוד •

 למחברות ולספרים מדבקות שם  •

 על המחברות והספרים  ה.להדביק מדבקה עם שם התלמידאנא דאגו  *

 תיקיות 

 

 עם גומי  יותתיק 2

 ראו תמונה –תיקיית שמרדפים  



 
 

 

 משולשים קטלוגים

 

 משולשים קטלוגים בכל צבע שתבחרו. 2

 לשמירת ספרי הלימוד והמחברות.  *אלו יושארו בתאי התלמידים/ות

 A4בגודל   לוח מחיק לוח מחיק 

 טושים מחיקים  4

 מחק ללוח מחיק 

 כלי כתיבה

 

 ובו:   למר אישיק

 עפרונות  3

 מחדד עם מיכל 1

 מחקים לבנים  2

 זוג מספריים 

 דבק סטיק  1

 צבעי הדגשה  3

 חבילת צבעי עפרון 

 חבילת טושים

 בקבוק מים  ארוחת עשר

 קופסת אוכל

ציוד ליום הראשון 

 ללימודים

 קלמר אישי

 ה .יומן יומי לתלמיד

  שפהמחברת 

 תיקיה עם גומי 

 בקבוק מים 

 ארוחת עשר



 
 

 

 ציוד משותף

בבית הספר נעשה שימוש בציוד כיתתי משותף המאפשר לנו לייעל את הלמידה הפעילה המשותפת 

למחנכת את הציוד הנדרש. המחנכת תדאג שבכל אזור בכיתה יהיה  יש להעבירבתחילת השנה בכיתה. 

 משותף ובו כל מה שנדרש ללמידה. ציוד

התלמידים השנה החליטה הנהגת ההורים להתארגן לרכישה משותפת של ציוד זה עבור כלל 

 .והתלמידות

 ת עפרונות )לא עפרון מכני ולא עט מחיק(וחביל 5 ציוד משותף 

 עם מיכל  ים מחדד 2

 מחקים(  8מארז מחקים )

 מספריים זוג  1

 דבק סטיק  2

 ס"מ 15סרגל באורך  1

 צבעי הדגשה )מרקרים( בצבעים שונים  4

 חבילת צבעי עפרון 

 טושים בצבעים שונים(  12)הכוללת   ת טושיםוחביל 1

 חבילות מגבונים  5

 תכן רכישה נוספת של ציוד אישי במהלך השנה בהתאם לצרכים.י* ת הערות 

 

 פורייה, בהצלחה ושנת לימודים 

 צוות בית הספר. 

 

 


