
 

  תלבושת אחידהתלבושת אחידה

  

  תלבושת אחידה בביה"ס כוללת:תלבושת אחידה בביה"ס כוללת:

 .חולצה חלקה עם סמל בי"ס, בצבעים לבחירה 

 אין לגזור את החולצות או להגיע עם חולצות בטן.

  שתשמש את הילדים בטקסים ובמועדיםעם סמל בי"ס חולצה לבנה.  

 ( וסומיזע)אין חובה לסמל בי"ס(, סגור או עם רוכסן.), חלק בלבד צ'ר 

 בעלי הדפסות, פסים או כל דבר אחר.  צ'ריםואין להגיע עם סו

 אין להגיע עם סריגים.

  געה לבית הספר בנעליים/סנדלים סגורים בלבד. אין להגיע בכפכפיםה -נעליים! 

 

  

  תלבושת לשיעורי חינוך גופני:תלבושת לשיעורי חינוך גופני:

 .חולצה חלקה עם סמל בי"ס 

 טייץ  / מכנסי ספורט ללא רוכסן או כפתור 

 המיועדות לריצה /  נעלי ספורט 

 נעלי כדורסל / נעלי קטרגל

 

 חשיבות תלבושת החינוך הגופני לטובת בטיחות הילדים. מבקשים לחדד את

שיעורי החינוך הגופני דורשים נעל מותאמת האוחזת את הקרסול וזאת על מנת למנוע 

 לכן,  פציעות מיותרות ולאפשר ביצוע מיומנויות נלמדות באופן מיטבי.

פקקים  אין להגיע לשיעורי ספורט עם נעלי סניקרס/ נעלי אופנה ספורטיביות / נעלי

 של כדורגל.

 

 

  



 

  לכיתה א' לכיתה א' רשימת ציוד אישי רשימת ציוד אישי 

  בבפ"פ"תשתששנת הלימודים שנת הלימודים 

 6  שורות. 10 – עבריתחכמות מחברות 

 3  חכמות –מחברות חשבון. 

 1 .מחברת חשבון רגילה 

  :עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק סטיק, סרגל, 3קלמר מצויד ובו 

 חבילת עפרונות צבעוניים.ושים, חבילת ט)צהוב, ורוד, ירוק...(, מדגשים  3 

 .לוח מחיק + טוש מחיק + מחק ללוח 

 .מעמד קטלוגי 

 2 מחברת קשר, סיפור לשבת( יהעם גומיקשיחות  ותקיית( 

 2 חשבון-עברית, כחולה-תיקיות חצי שקופות: אדומה. 

 תלבושת אחידה של בי"ס  

 חבילת מגבונים 

 שם הילד/ה.נא לעטוף את כל הספרים והמחברות ולהדביק מדבקה עם 

                                                   :ת לפי הצבעים הבאיםומחבריש לעטוף את ה

                    כחול )חכמה משבצות(  –מחברת חשבון והנדסה 

                                       אדום  –מחברת שפה )חכמה שורות( 

                                      רוקי –מחברת מדעים )חכמה שורות( 

 לבן –מחברת חגים )חכמה שורות( 

 שקוף –מחברת הכתבות )חכמה שורות(

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,ומוצלחתה יבברכת שנה פורי

 מנהלת ביה"ס – 'אילנה רחמילביץ

 וצוות מחנכות כיתות א'

 ציוד ליום הראשון ללימודים:

 לבנה. בי"סיש להגיע עם חולצת 

 כמו כן:

 קלמר עם הציוד הנדרש 

 ראשונה חוברת עברית 

 מחברת חשבון, מחברת שפה 

 לוח מחיק + טוש מחיק + מחק ללוח 

 תהישאר בכמגבונים שתי ילתארוחת עשר+ מפית מבד  או קופסה +  בקבוק מים + חב 

 

 



 

  רשימת ציוד אישי לכיתה ב' רשימת ציוד אישי לכיתה ב' 

  בבפ"פ"תשתששנת הלימודים שנת הלימודים 

 

 5   דף 40 ,שורות 10מחברות עברית 

 3 דף 40 ,שורות 10 ונתומכ ת עבריתומחבר 

 ירוק,  –אדום, מדעים  –את המחברות יש לעטוף לפי הצבעים הבאים: עברית         

 .שקוף –כתום, מולדת  –סגול, לשון  –לבן, הכתבה  –תורה 

 1 בצבע כחוליש לעטוף את מחברת חשבון  דף. 40ת, ת חשבון מכונמחבר. 

 1 מחברת חשבון רגילה 

 2 תיקיות קשיחות עם גומייה 

  :מרקר זוהר )צהוב, ורוד,ירוק...(,  3עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק סטיק,  4קלמר ובו

 .ס"מ  15עפרונות צבעוניים וסרגל 

 לוח מחיק + טושים ללוח מחיק + מחק 

 1 שמרדפים 10למוזיקה + ה שקופ יהתיקי 

 קטלוגי מעמד 

  מפית מבד או קופסה סגורה, בקבוק מים: 10לארוחת 

 חבילת מגבונים 

 תלבושת אחידה של בי"ס 

 

 ולהדביק מדבקה עם שם הילד/ה. נא לעטוף את כל הספרים והמחברות

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ומוצלחת,יבברכת שנה פורי

 מנהלת ביה"ס –אילנה רחמילביץ' 

 'בוצוות מחנכות כיתות 

 :ציוד ליום הראשון ללימודים

 כמו כן: יש להגיע עם חולצת בי"ס לבנה.

 קלמר עם הציוד הנדרש 

 מחברת עברית 

 מחברת חשבון 

 היתיקייה עם גומי 

 חבילת מגבונים שתישאר בכיתה א, בקבוק מים וכובעארוחת עשר + מפית מבד או קופס + 

  יש לרכוש:

 אבן שושן מנוקד ומצויר –מילון כיס 

 פריט זה אינו כלול בפרויקט השאלת ספרים

 

 

 ב'



 

  רשימת ציוד אישי לכיתה ג' רשימת ציוד אישי לכיתה ג' 

  בבפ"פ"שנת הלימודים תששנת הלימודים תש

 

 10  שורות 14 ,דף 40מחברות עברית 

 3  דף 40מחברות חשבון 

  :ס"מ,  טושים, 15עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק, צבעי עפרון, סרגל  3קלמר ובו           

 מרקרים בצבעים שונים 3

 יומן עם יום או חצי יום בכל עמוד 

 שמרדפים 10וליו + דפדפת פוליו שורה אחת + קלסר פ 

 מחברת אנגלית 

 עם גומייה ה קשיחה תיקיי 

 2 תיקיות חצי שקופות 

 לוח מחיק + טושים ללוח מחיק + מחק 

 מעמד קטלוגי 

 תלבושת אחידה של בי"ס 

 

 נא לעטוף את כל הספרים והמחברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד/ה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לחת,ה ומוציבברכת שנה פורי

 מנהלת ביה"ס –אילנה רחמילביץ' 

 'גוצוות מחנכות כיתות 

 

  יש לרכוש:

 ספר תנ"ך מלא  

  + סוללות למארז 2מארז: מעגל חשמלי ראשון 
 בפרויקט השאלת ספרים יםכלול םאינ אלה יםפריט    
 

 

 :ציוד ליום הראשון ללימודים

 כמו כן: יש להגיע עם חולצת בי"ס לבנה.

 קלמר עם הציוד הנדרש 

 ת עבריתמחבר 

 מחברת חשבון 

 היתיקייה עם גומי 

 חבילת מגבונים שתישאר בכיתה ארוחת עשר + מפית מבד או קופסא, בקבוק מים וכובע + 

 'ג



 

  רשימת ציוד אישי לכיתה ד' רשימת ציוד אישי לכיתה ד' 

  בבפ"פ"שנת הלימודים תששנת הלימודים תש

 

 5  דף שורה אחת 40מחברות עברית 

 2  4 –מחברות ספירלה עבריתA 

 3  דף 40מחברות חשבון 

 2 מחברות אנגלית 

  אלפון אנגליתמחברת 

  :ס"מ, טושים,  15מחק, מחדד, מספריים, דבק סטיק, צבעי עפרון, סרגל  עפרונות מחודדים, 3קלמר ובו 

 מרקרים בצבעים שונים 3

   קלסר קשיח גדולA4  + שמרדפים 10 + דפדפת פוליו שורה אחת 

 )יומן עם יום או חצי יום בכל עמוד )מומלץ 

 מעמד קטלוגי 

 תלבושת אחידה של בי"ס 

 

 

 מדבקה עם שם הילד/ה. נא לעטוף את כל הספרים והמחברות ולהדביק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ומוצלחת,יבברכת שנה פורי

 מנהלת ביה"ס –אילנה רחמילביץ' 

 'דוצוות מחנכות כיתות 

  יש לרכוש:

 ספר תנ"ך מלא 
 כלול בפרויקט השאלת ספרים ואינזה  פריט

 

 :ציוד ליום הראשון ללימודים

 יש להגיע עם חולצת בי"ס לבנה.

 כמו כן:

 יוד הנדרשקלמר עם הצ 

 מחברת עברית 

 מחברת חשבון 

 חבילת מגבונים שתישאר בכיתה ארוחת עשר + מפית מבד או קופסא, בקבוק מים וכובע + 

 'ד



 

  רשימת ציוד אישי לכיתה ה' רשימת ציוד אישי לכיתה ה' 

  בבפ"פ"שנת הלימודים תששנת הלימודים תש

 

 8 ספירלה, מחברות עברית A4 דף 40 ,שורה אחת 

 3  חשבון ספירלהמחברות ,A4. 

 ניתן גם ספירלה( מחברת אנגלית או מחברת שורה אחת( 

  :מרקרים 3סטיק, טושים,  סרגל,  עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק 3קלמר ובו 

 )סט סרגלים )מארז של סרגלים 

 גדול   קלסר קשיחA4  + שמרדפים 10+ דפדפת פוליו שורה אחת 

 )יומן )מומלץ 

 מעמד קטלוגי 

 תלבושת אחידה של בי"ס 

 

 

 

 נא לעטוף את כל הספרים והמחברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד/ה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יה ומוצלחת,יבברכת שנה פור

 מנהלת ביה"ס – אילנה רחמילביץ'

 וצוות מחנכות כיתות ה'

 

 

  יש לרכוש:

 אטלס כרטא לבתי"ס יסודיים ולחטיבת הביניים 

 ספר תנ"ך מלא 
 

 ריטים אלה אינם כלולים בפרויקט השאלת ספריםפ
 

 :ציוד ליום הראשון ללימודים

 להגיע עם חולצת בי"ס לבנה.יש 

 כמו כן:

 קלמר עם הציוד הנדרש 

 מחברת עברית 

 מחברת חשבון 

 חבילת מגבונים שתישאר בכיתה+  ארוחת עשר + מפית מבד או קופסא, בקבוק מים וכובע 

ה

' 



 

  רשימת ציוד אישי לכיתה ו' רשימת ציוד אישי לכיתה ו' 

  בבפ"פ"שנת הלימודים תששנת הלימודים תש

 

 8  ,מחברות עברית ספירלהA4  ,דף 40שורה אחת 

 3  ,מחברות חשבון ספירלהA4. 

 ניתן גם ספירלה( מחברת אנגלית או מחברת שורה אחת( 

  :מרקרים 3סרגל,   ,סטיק, טושים עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק 3קלמר ובו , 

 עטים מחיקים 2     

 גדול   קלסר קשיחA4  + שמרדפים 10+ דפדפת פוליו שורה אחת 

 ( יומן)מומלץ 

 )סט סרגלים )מארז של סרגלים  

 מחוגה 

 מעמד קטלוגי 

 תלבושת אחידה של בי"ס 

 

 נא לעטוף את כל הספרים והמחברות ולהדביק מדבקה עם שם הילד/ה.

 

 *רשימת ציוד לאמנות תישלח במועד מאוחר יותר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ומוצלחת,יבברכת שנה פורי

 מנהלת ביה"ס –אילנה רחמילביץ' 

 וצוות מחנכות כיתות ו'

  יש לרכוש:

 אטלס כרטא לבתי"ס יסודיים ולחטיבת הביניים 

 ספר תנ"ך מלא 

 
 השאלת ספריםפריטים אלה אינם כלולים בפרויקט 

 

 :ציוד ליום הראשון ללימודים

 כמו כן: יש להגיע עם חולצת בי"ס לבנה.

 קלמר עם הציוד הנדרש 

 מחברת עברית 

 מחברת חשבון 

 חבילת מגבונים שתישאר בכיתה + ארוחת עשר + מפית מבד או קופסא, בקבוק מים וכובע 

ו

' 


