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 2019יוני 

 
 'פ שכבה א"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש

 
רכישה בית ספרית  - ' כיתה אספרי לימוד

 
פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 

קסם וחברים ראשית קריאה חינוך לשוני 
, שני, חלק ראשון: וכתיבה

 .שלישי
 

ח "מט

קסם וחברים שירים 
 .וסיפורים לכל השנה

 
 

 ח"מט

ח "מט. אותיות הכתב-קסם וחברים 
שבילים פלוס חשבון והנדסה 

 
. כולל חוברת גיאומטריה

  

ח "מט/ 'מארז חוברות לכתה א

א  "אוניברסיטת ת-הוצאת רמות מדע וטכנולוגיה  - במבט חדשמדעים 
 
 
 
 

,  הורים יקרים 
 :לתשומת ליבכם

 .ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
 .ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

 :להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה  .

 :בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19החל מתאריך 
 12:00-15:00' ה -'              בימים א

 11:00-13:30'               בימי ו
 

  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280) גביית כספים עבור השאלת ספרים. 

 
  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 

 
 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 

 
  כולל ביגוד . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק

 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)
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 ה  כתה א/ציוד אישי לתלמיד
: רכישת הורים

 
                   מחברות הכמות המקצוע 

 2חינוך לשוני 
 
 
2 

 .  דף40מחברת צלילים חלקה 
 

עטיפה אדומה 

 . שורות10 ,שורה מקווקוות-מחברת חכמה
 

עטיפה לבנה 

 עטופה  והנדסהמחברת חשבון. מחברות חשבון חכמות 2חשבון והנדסה 
. בעטיפה כחולה

 
 . שורות10מחברת   1קשר 

 
. עטיפה שקופה

 . שורות10 ,שורה מקווקוות-מחברת חכמה 1מדעים 
 

. עטיפה ירוקה

 . שורות10מחברת   1ב "זה
 

. עטיפה שקופה

 . שורות10 ,שורה מקווקוות-מחברת חכמה 1חגים 
 

. עטיפה שקופה

 . שורות10 ,שורה מקווקוות-מחברת חכמה 1עידוד קריאה 
 

. עטיפה ורודה

 . שורות10 ,שורה מקווקוות-מחברת חכמה 1יוצר 
 

. עטיפה צהובה

 240בלוק לציור ,  צבעים 24צבעי פנדה   אומנות  
 .פלסטלינה, גרם

 

 
:  ציוד נוסף

פ תקן מאושר "ילקוט נוח ע
, סרגל מפלסטיק דבק סטיק, םימספרי, מחדד, מחק, (לא עפרון מכני) עפרונות מחודדים 3קלמר 

                                         .ספוג, מחיק טוש, A4לוח מחיק בגודל .  (מרקרים) טושים זוהרים2, צבעי עפרון
 . תיקיות שקף עם שמרדפים2

לאחסון דפים  ה תיקיי
קיץ )נעלי ספורט , טרנינג/ מכנסי התעמלות, תכלת /חולצת טריקו בצבע כחול- חולצת ספורטחינוך גופני 

 (וחורף
 .קופסה רב פעמית+ להגיע עם מפית אוכל  יש –לארוחת העשר 

 
  (מלבד יום שישי)ס "יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה  : תלבושת אחידה

          
חופשה נעימה ובטוחה 

 שלהבת בני והצוות החינוכי-ס"מנהלת ביה
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 2019יוני 
' פ שכבה  ב"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש

             
 
 

 הבהצלחה בשנה הבא
 

 
 רכישה בית ספרית- ספרי לימוד 

 
פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 

צועדים בדרך שפה  
המילים  

הוצאת כנרת  

עם - בראשיתתורה 
. ביאורים וציורים

ח "מט

חשבון 
והנדסה 

שבילים פלוס 
כולל גיאומטריה 

ח "מט/' לכתות ב" שבילים"מארז חוברות 
 לכתה ב  "שבילים/"מארז אביזרים בחשבון והנדסה

 
, מולדת
חברה 

ואזרחות 

ח  "מטלחיות יחד בישראל  

מדע -במבט חדשמדעים 
וטכנולוגיה 

א "אוניברסיטת ת- הוצאת רמות

 

                                                                                               ,הורים יקרים
 :לתשומת ליבכם

. ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
. ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

: להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה  .  

: בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19החל מתאריך               
 12:00-15:00' ה -'              בימים א

 11:00-13:30'               בימי ו
 

  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280)גביית כספים עבור השאלת ספרים. 
 

  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 
 

 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 
 

  כולל ביגוד  . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק
 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)            

 
  י צרכי "עפ (במידת הצורך)במהלך שנת הלימודים ייתכן כי תועבר הודעה על רכישת חומרים נוספים

 ה/התלמיד
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'  ציוד אישי לתלמיד כתה ב

רכישת הורים 

 
                   מחברות הכמות המקצוע 

   שורות  10מחברת  4שפה 
 .דפדפת ושמרדפים+קלסר חצי שקוף

עטיפה שקופה 

. מילון כיס 
 .שקופהפה י עטהנדסה+ מחברת חשבון.  דף40 מחברות חשבון משובצות 2 2חשבון והנדסה 

 
.  שורות10מחברת  1קשר 

 
 .ירוקהעטיפה 

 שורות  10 מחברת 1מדעים 
 

 .עטיפה שקופה

.  שורות10 מחברת 1חגים 
 

. עטיפה שקופה

שורות  10מחברת  1עידוד קריאה 
 

 .עטיפה שקופה

 .עטיפה שקופה שורות  10 מחברת 1תורה 
 שורות 10 מחברת 1יוצר 

 
 .שקופהעטיפה 

 בלוקים לציור 2צבעי פנדה . תיק לעבודות אומנות  
חולצת טריקו פשוטה או . (גיליון¼ בגודל )

. פלסטלינה. סינר למניעת לכלוך הבגדים

 

 מחברת תווים  1מוסיקה 

 
:  ציוד נוסף

פ תקן מאושר "ילקוט נוח ע
,     צבעי עפרון, דבק סטיק סרגל מפלסטיק, מספרים, מחדד, מחק,  עפרונות מחודדים 3קלמר 

 (עם גומי בצד)תיקיית דואר. ספוג, טוש מחיק, A4לוח מחיק בגודל .  (מרקרים)טושים זוהרים
קיץ )נעלי ספורט , טרנינג/ מכנסי התעמלות, תכלת /חולצת טריקו בצבע כחול- חולצת ספורטחינוך גופני 

 (וחורף
.  קופסה רב פעמית+יש להגיע עם מפית אוכל - לארוחת עשר 

 
 

.  ס"יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה: תלבושת אחידה
. ס"בטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה

. יש להקפיד על לבוש הולם, בימי שישי אין חובה להגיע בתלבושת
 

           

חופשה נעימה ובטוחה 

ס "מנהלת ביה-שלהבת בני

ס "וצוות ביה
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' שכבה  ג פ"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש

      
 
 

בהצלחה בשנה הבאה 

 
 רכישה בית ספרית' ספרי לימוד לכתה ג

פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 
צועדים בדרך חינוך לשוני 

המילים  
הוצאת כנרת  

מתמטיקה 
וגאומטריה 

שבילים 
כולל גיאומטריה 

ח "מט/' לכתות ג" שבילים"מארז חוברות 
"  שבילים/ "מארז אביזרים לחשבון והנדסה + 

' לכתה ג
חברה , מולדת

ואזרחות 
החברה והסביבה 

שלנו   
   (הוצאת כנרת)מימוני– זיוה לוריא 

  Practice  pagesאנגלית 
book 1    (4,5,6)   

My First English  Adventure 
 

– מדע וטכנולוגיה מדע וטכנולוגיה 
במבט חדש 

רמות  /א"אוניברסיטת ת/ לכתה ג 

 

, הורים יקרים
: לתשומת ליבכם

. ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
. ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

: להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה    .

: בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19              החל מתאריך 
 12:00-15:00' ה -'              בימים א

 11:00-13:30'               בימי ו
 

  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280)גביית כספים עבור השאלת ספרים. 
 

  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 
 

 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 
 

  כולל ביגוד  . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק
 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)            

 
  י צרכי "עפ (במידת הצורך)במהלך שנת הלימודים ייתכן כי תועבר הודעה על רכישת חומרים נוספים

 .ה/התלמיד
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 רכישת הורים- 'ציוד אישי לתלמיד כתה ג
 

ציוד אישי  
 פ תקן מאושר"ילקוט נוח ע

סרגל ,דבק סטיק , מספרים, מחדד, מחק,  עפרונות מחודדים3: קלמר ובו
.                  טושים זוהרים2, צבעי עפרון, מפלסטיק

חינוך 
לשוני 

+ דפדפת + שמרדפים + תיקיות חצי שקופות 2 + מילון כיס
  . שורה14מחברת 

 .תיקיה לאחסון דפים
.  דף40 מחברות חשבון קטנות 2חשבון 
לוח +שמרדפים + תיקיה חצי שקופה+ מחברת אנגליתאנגלית 

 טוש מחיק ומחק+מחיק 
.  שורה14מחברת + מעגל חשמלימדעים 
¼ בגודל ) בלוקים לציור 2צבעי פנדה . תיק לעבודותאומנות 

חולצת טריקו פשוטה או סינר למניעת . B6עיפרון .(גיליון
לכלוך הבגדים 

, טרנינג/ מכנסי התעמלות, תכלת /חולצת טריקו בצבע כחולחינוך גופני 
 (קיץ וחורף)נעלי ספורט 

קלסר שקוף  +("גרמני"שיטת )חלילית + מחברת תוויםמוסיקה 
קופסה רב פעמית לארוחת עשר + מפית אוכל- מומלץ 

 
 

.  ס"יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה: תלבושת אחידה
. ס"בטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה

.יש להקפיד על לבוש הולם, בימי שישי אין חובה להגיע בתלבושת  
 

 

 

 

חופשה נעימה ובטוחה 

ס "מנהלת ביה- שלהבת בני

ס "וצוות ביה
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 2019יוני 
' פ שכבה  ד"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש

 
 
 
בהצלחה בשנה הבאה 

 
 ספרי לימוד  רכישה בית ספרית

פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 
הוצאת כנרת  צועדים בדרך המיליםחינוך לשוני 

 
מתמטיקה 

וגאומטריה 
+ ח"מט/' לכתות ד" שבילים"מארז חוברות שבילים 

  (מקלות שברים)מארז אביזרים לחשבון והנדסה 
, מולדת
חברה 

ואזרחות 

בישוב שלנו ובסביבתו  
חברה ואזרחות   ,מולדת

   (הוצאת כנרת)מימוני- זיוה לוריא

 Activity book (7,8)  אנגלית 

Practice pages  

book 2  (7,8) 

My First English  Adventure 

מדעים 
וטכנולוגיה 

 במבט –מדע וטכנולוגיה 
חדש 

רמות /א"אוניברסיטת ת/ לכתה ד 

 

 

, הורים יקרים
 :לתשומת ליבכם

. ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
. ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

: להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה    .

: בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19              החל מתאריך 
 12:00-15:00' ה -'              בימים א

 11:00-13:30'               בימי ו
 

  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280)גביית כספים עבור השאלת ספרים. 
 

  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 
 

 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 
 

  כולל ביגוד  . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק
 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)            

 
  י צרכי "עפ (במידת הצורך)במהלך שנת הלימודים ייתכן כי תועבר הודעה על רכישת חומרים נוספים

. ה/התלמיד
 

 



 

ויים גדרה " ממלכתי יסודי הבילס"ביה

הומניסטי בדרך המשחק והחקר  - חינוך ערכי
 08-6216835:  טלפון08-6528686: פקס36רחוב דרך הפרחים 

 

 

 רכישת הורים- ' ציוד אישי לתלמיד כתה ד
 

ציוד אישי  
 . שורה בלבד14יש לרכוש מחברות 

 פ תקן מאושר"ילקוט נוח ע
, מספריים, מחדד, מחק,  עפרונות מחודדים3: קלמר ובו כל הציוד הנדרש

דיסק און קי ,  טושים זוהרים2, צבעי עפרון, סרגל מפלסטיק,דבק סטיק 
. (כיתה+ נא לרשום שם הילד )

 דפי פוליו שורות , שקיות ניילון, חוצצים: קלסר בגודל פוליו ובו
חינוך 
לשוני 

 2+ תיקיה לאחסון דפים +  שורה 14מחברת + מילון כיס
. תיקיות חצי שקופות

לוח + שמרדפים+ תיקייה חצי שקופה + מחברת אנגלית אנגלית 
 מחק+ טוש מחיק+ מחיק

. מחברת גדולה שורהמדעים  
.  שורה14מחברת + ך מלא "ספר תנמקרא 

מתמטיקה 
והנדסה 

.  דף40 מחברות חשבון קטנות 2+  סרגל ישר זווית 

בגודל ) בלוקים לציור 2 .צבעי פנדה איכותיים .תיק לעבודותאומנות 
טריקו  חולצת.  טוש שחור לא מחיק.B6עיפרון .(גיליון¼ 

. פשוטה או סינר למניעת לכלוך הבגדים
 הודעה תינתן בתחילת השנהמוסיקה 

, טרנינג/ מכנסי התעמלות, תכלת /חולצת טריקו בצבע כחולחינוך גופני 
 (קיץ וחורף)נעלי ספורט 

. קופסה רב פעמית לארוחת עשר+ מומלץ מפית אוכל
 

 
 

 
.  ס"יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה :תלבושת אחידה

. ס"בטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה
.יש להקפיד על לבוש הולם, בימי שישי אין חובה להגיע בתלבושת  

 
                                                                                           

חופשה נעימה ובטוחה 

ס "מנהלת ביה- שלהבת בני

ס "וצוות ביה
 

 
 

 2019יוני 



 

ויים גדרה " ממלכתי יסודי הבילס"ביה

הומניסטי בדרך המשחק והחקר  - חינוך ערכי
 08-6216835:  טלפון08-6528686: פקס36רחוב דרך הפרחים 

 

 

' שכבת ה פ"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש
 

 
 
בהצלחה בשנה הבאה 

 
רכישה בית ספרית - ספרי לימוד 

 
פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 
 הוצאת כנרת צועדים בדרך המיליםחינוך לשוני 

מתמטיקה 
והנדסה 

' לכתות ה" שבילים"מארז חוברות שבילים 
מארז אביזרים לחשבון והנדסה  + ח"מט/

תרבות יהודית 
ישראלית  

ד "הוצאת חלמפתחות לעמי וארצי 

  Let's  find outאנגלית 

book + workbook 

English  Adventure  

מדע 
וטכנולוגיה 

רמות /א"אוניברסיטת ת/ לכתה המדע וטכנולוגיה  - במבט חדש

מקראה  - מפות מגלות עולם גאוגרפיה  
מקראה - מסביב לים התיכון 

ח "מט
ח "מט

 
 

, הורים יקרים
 :לתשומת ליבכם

. ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
. ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

: להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה    .

: בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19           החל מתאריך 
 12:00-15:00' ה -'           בימים א

 11:00-13:30'            בימי ו
  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280)גביית כספים עבור השאלת ספרים. 

 
  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 

 
 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 

 
  כולל ביגוד  . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק

 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)            
 

  י צרכי "עפ (במידת הצורך)במהלך שנת הלימודים ייתכן כי תועבר הודעה על רכישת חומרים נוספים  
 .ה/התלמיד           

 
 

 



 

ויים גדרה " ממלכתי יסודי הבילס"ביה

הומניסטי בדרך המשחק והחקר  - חינוך ערכי
 08-6216835:  טלפון08-6528686: פקס36רחוב דרך הפרחים 

 

 

 רכישת הורים- 'ציוד אישי לתלמיד כתה ה
 

ציוד אישי  
 פ תקן מאושר"ילקוט נוח ע

, מספריים, מחדד, מחק,  עפרונות מחודדים3: קלמר ובו כל הציוד הנדרש
דיסק און קי ,  טושים זוהרים2, צבעי עפרון, סרגל מפלסטיק,דבק סטיק 

. (כיתה+ נא לרשום שם הילד )
תיקיה + שמרדפים+ חוצצים + דפדפת שורה+ קלסר גדולחינוך לשוני 

. תיקיה חצי שקופה+ לאחסון דפים
לוח  +שמרדפים+ תיקייה חצי שקופה+ מחברת אנגלית אנגלית 

. מחקק וטוש מחי +מחיק
מתמטיקה  
וגיאומטריה 

 מחברות חשבון 2+ מד זווית ומשולש ישר זווית , סרגל 
. גדולות

מחברת שורה גדולה מדעים 
.  דף40מחברת שורה + ך מלא"תנמקרא 

 . דף40מחברת שורה +אטלס גאוגרפיה 
, עט שחור,  טוש שחור לא מחיק.B6עיפרון  .תיק לעבודותאומנות 

טריקו פשוטה או סינר למניעת לכלוך  חולצת, צבעי עיפרון
. הבגדים

הודעה תינתן בתחילת שנה מוסיקה  
מכנסי , תכלת /חולצת טריקו בצבע כחול- חולצת ספורטחינוך גופני 

 (קיץ וחורף)נעלי ספורט , טרנינג/ התעמלות
. קופסה רב פעמית לארוחת עשר+ מומלץ מפית אוכל

 
 

 
 
 

.  ס"יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה: תלבושת אחידה
. ס"בטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה

. יש להקפיד על לבוש הולם, בימי שישי אין חובה להגיע בתלבושת
                                             

חופשה נעימה ובטוחה 

ס "מנהלת ביה- שלהבת בני

ס "וצוות ביה
 

  
 

 2019 יוני 



 

ויים גדרה " ממלכתי יסודי הבילס"ביה

הומניסטי בדרך המשחק והחקר  - חינוך ערכי
 08-6216835:  טלפון08-6528686: פקס36רחוב דרך הפרחים 

 

 

 
' שכבת ו פ"חומרי לימוד לשנת הלימודים תש

 
 
 
 בהצלחה בשנה הבאה

 רכישה בית ספרית- ספרי לימוד 
פירוט החוברת /שם הספרהמקצוע 

חינוך 
לשוני 

הוצאת כנרת צועדים בדרך המילים 

חשבון 
והנדסה 

' לכתות ו" שבילים"מארז חוברות שבילים 
מארז אבזרים  +ח "מט/

  The Detectives  book  + workbook  English  Adventureאנגלית 
מדע 

וטכנולוגיה 
רמות /א"אוניברסיטת ת/ לכתה ומדע וטכנולוגיה - במבט חדש

 ח"הוצאת מט' גיאוגרפיה לכיתה ו- חוקרים ארץגאוגרפיה  
ח "הוצאת מט ' רומא וירושלים לכיתה ו, יוון היסטוריה  

 
 
 
 

 

 , הורים יקרים
 :לתשומת ליבכם

. ח לשם אישור גבייה עבור השאלת ספרים"בימים אלו נערך דיון בוועדת הכספים של הכנסת מול משרה
. ז חלוקת הספרים והגבייה"אנו נערכים לתת מענה זה עם שינוי בלו

: להלן ההערכות
 קומה שניה1בניין , פ תתבצע באופן מרוכז בבית הספר בספריית בית הספר"ל תש"חלוקת ספרים לשנה    .

: בין השעות  (באלול' כ) 20.9.19ועד לתאריך  (באלול' ב) 2.9.19החל מתאריך               
 12:00-15:00' ה -'בימים א              
 11:00-13:30' בימי ו              

 
  (ו באלול"ט) 15.9.2019עד תאריך  ( ₪ 280)גביית כספים עבור השאלת ספרים. 

 
  תנאי לקבלת ספרים הינו החזרת ספרים משנה הקודמת במצב תקין. 

 
 נא הקפידו על עטיפת הספרים מיד עם קבלתם. 

 
  כולל ביגוד  . ה על הציוד האישי /שם מלא של תלמיד (לא מחיק)יש להקפיד לסמן בטוש דק

 . (כובעים/ מעילים/רים'סווצ)        
 

  י צרכי  "עפ (במידת הצורך)במהלך שנת הלימודים ייתכן כי תועבר הודעה על רכישת חומרים נוספים
. ה/התלמיד

 
 



 

ויים גדרה " ממלכתי יסודי הבילס"ביה

הומניסטי בדרך המשחק והחקר  - חינוך ערכי
 08-6216835:  טלפון08-6528686: פקס36רחוב דרך הפרחים 

 

 

 רכישת הורים- 'ציוד אישי לתלמיד כתה ו
 

ציוד אישי  
 פ תקן מאושר"ילקוט נוח ע

, מספריים, מחדד, מחק,  עפרונות מחודדים3: קלמר ובו כל הציוד הנדרש
דיסק און קי ,  טושים זוהרים2, צבעי עפרון, דבק סטיק סרגל מפלסטיק

 .(כיתה+ נא לרשום שם הילד )
תיקיה לאחסון דפים 

תיקיה + שמרדפים+ חוצצים + דפדפת שורה + קלסר גדולחינוך לשוני 
. תיקיה חצי שקופה+ לאחסון דפים

 לוח +שמרדפים+ תיקייה חצי שקופה+ מחברת אנגלית אנגלית 
 מחק וטוש מחיק + מחיק

מתמטיקה 
וגיאומטריה 

.  מחברות חשבון גדולות2+ סרגל , מחוגה

מחברת שורה גדולה מדעים 
.  דף40מחברת שורה + ך מלא "ספר תנמקרא 

 . דף40מחברת שורה + אטלס גאוגרפיה 
רשימת ציוד תינתן בתחילת שנה אומנות 

/ מכנסי התעמלות, תכלת /חולצת טריקו בצבע כחולחינוך גופני 
 (קיץ וחורף)נעלי ספורט , טרנינג

מתמטיקה 
וגיאומטריה 

. סרגל, מחוגה

. קופסה רב פעמית לארוחת עשר+ מומלץ מפית אוכל
 
 

.  ס"יש להגיע בחולצות טריקו עם סמל ביה: תלבושת אחידה
. ס"בטקסים ואירועים יש להגיע בחולצה לבנה עם סמל ביה

.יש להקפיד על לבוש הולם, בימי שישי אין חובה להגיע בתלבושת  
 

                                                                                             

חופשה נעימה ובטוחה 

ס "מנהלת ביה-שלהבת בני 

ס "וצוות ביה
 


