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 :בכיתה א' ציוד לתלמיד
 

 
 דבק מוצק )לא נוזלי(

 מספריים

 עטיפות למחברות:

               אדום–עברית

 כחול –חשבון 

צהוב  –מחברת קשר )רגילה( 

)יש לרשום במחברת זו 

פרטים אישיים: טלפונים 

 חיוניים, כתובת וכד'(.

חבילת פלסטלינה גדולה 

+קופסת פלסטיק בצבעים

 לפלסטלינה

 שקוף למוסיקה. 1/2קלסר 

 

 
 פרונות מחודדיםע    

 מחדד

 מחק

 צבעי פסטל

 צבעי עיפרון

 )עם גומי( מפלסטיקתיקייה 

 לוח מחיק אישי

 טוש מחיק ללוח

 ספוג ללוח מחיק

 מדגשים 2

 

 
 :מחברות

 שורות 10חכמה מקווקת עברית יח'  5

 חכמה לכיתה א' –חשבון יח'  3

 דף 40מחברת חלקה  1

 

 
 

 פי הצורך.-ה, לרכוש ספרים נוספים, או ציוד, עלהתלמידים יתבקשו, במהלך השנ
 
 
 

 תלבושת אחידה: 
 

 חולצת טריקו צבעונית שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(.

 חולצה טריקו בצבע לבן עם סמל ביה"ס. –לטקסים ואירועים 

 רות(.)אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזו

 התלבושת הנדרשת. תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה, ישאר במזכירות עד שתובא לו
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 :בכיתה ב' ציוד לתלמיד

 
 

 יש לשמור מכיתה א': לוח מחיק, טוש מחיק וספוג .
 

 תלבושת אחידה: 
 

 שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(.חולצת טריקו צבעונית 

 חולצה טריקו בצבע לבן עם סמל ביה"ס. –לטקסים ואירועים 

 )אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזורות(.

 תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה, ישאר במזכירות עד שתובא לו  

 ת.התלבושת הנדרש

 

 
 דבק מוצק )לא נוזלי(

 מספריים

גדולה פלסטלינה  חבילת

+קופסא בצבעים

 מפלסטיק

 עפרונות מחודדים

 מחדד

 מחק

 צבעי פסטל

 טושים

 מדגשים 2

 

 
 צבעי עיפרון

 תיקייה )עם גומי(

 לת טושיםחבי

 לוח מחיק אישי

 טוש ללוח מחיק

 ספוג ללוח מחיק

קלסר חצי שקוף 

 למוסיקה

 חבילת מדגשים

 קלסר עם טבעות   
        )לשיעורי כתיב(  

 
 מחברות: 
 

 שורות. –גדולה  מעבדהמחברת  –חגים 

מעבדה גדולות ות מחבר 2– חשבון 

 תומשובצ

מחברת משובצת למבדקים  –חשבון 

 )רגילה( 

 

 שורות 10מחברת  –תורה 

 שורות 10ת ומחבריח'  5 –עברית 

 רגילה 

 רגילה שורות 10 – הכתבהמחברת 

 לרשום פרטי ההורים –מחברת קשר 

  )בכל עמוד יום אחד( יומייומן 

 רגילה שורות 10 –מדעים 

 –מחברת חכמה מיוחדת לאנגלית –אנגלית

 שורות 14

 שורות 10 –כתיב 
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 ציוד לתלמיד בכיתה ג'
 

 קלסר קשיח טבעות פוליו

 דפדפות שורה אחת, פוליו

 חבילת חוצצים

 חבילת שמרדפים

 שורות 14מחברות,  11

 מחברות חשבון פוליו 2

 שורות 14-מחברת אנגלית 1

 ב'  -אלפון א' 1

 יומי(-יומן לתלמיד )יומי או דו 1

 מספריים, דבק מוצק )סטיק( וצבעי עיפרון.קלמר מסודר עם: עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, 

 קופסת שיפוע

 תיקייה עם גומי

 מחק + טושים + לוח מחיק

 אוזניות אישיות קטנות מידי יום

 

 תלבושת אחידה: 
 

 חולצת טריקו צבעונית שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(.

 ם סמל ביה"ס.חולצה טריקו בצבע לבן ע –לטקסים ואירועים 

)אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזורות(. תלמיד שיגיע לביה"ס 

 ללא תלבושת אחידה, ישאר במזכירות עד שתובא לו  

 התלבושת הנדרשת.
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 ציוד לתלמיד בכיתה ד'
 

 קלסר קשיח טבעות פוליו

 דפדפות שורה אחת, פוליו

 חבילת חוצצים

 חבילת שמרדפים

 שורות 14מחברות, 10

 מחברות חשבון פוליו/מחברות מעבדה 2

 מחברת אנגלית 1

 ב'-אלפון א' 1

 יומי(-יומן לתלמיד )יומי או דו 1

 קלמר מסודר עם: עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, מספריים, דבק מוצק )סטיק( וצבעי עיפרון.

 קופסת שיפוע

 תיקייה עם גומי

 ת מידי יוםאוזניות אישיות קטנו

 

 
 תלבושת אחידה: 

 
 חולצת טריקו צבעונית שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(.

 חולצה טריקו בצבע לבן עם סמל ביה"ס. –לטקסים ואירועים 

 אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזורות(.)

 אחידה, ישאר במזכירות עד שתובא לו   תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת

 התלבושת הנדרשת.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מנויות ע"ש משה שרתאשילוב ביה"ס ל
 

 אונו-, קרית1רח' הזית 
 03-5356879,  פקס: 03-6356581טל': 

 sharet.ono@gmail.coמייל ביה"ס : www.schooly.co.il/sharetko   אתר ביה"ס: 

 
 
 

 ציוד לתלמיד בכיתה ה'
 
 

 קלסר קשיח טבעות פוליו

 דפדפות שורה אחת, פוליו

 נושאים בריסטול 12 –חבילת חוצצים 

 חבילת שמרדפים

 מדבקות עיגולים לדפי קלסר

 מחברות פוליו שורה, ספירלה/מחברות מעבדה 5

 בקות מלבניות למחברת )לכתיבת שם הילד/ה(חבילת מד 1

 מחברות חשבון פוליו, ספירלה/מחברות מעבדה 2

 מחברת אנגלית 1

 לתלמידיומי יומן  1

קלמר מסודר עם: עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק מוצק )סטיק(, צבעי 

 עיפרון,* מרקר בצבע צהוב.

 
 אוזניות אישיות קטנות מידי יום.

 
 

 בושת אחידה: תל
 

 חולצת טריקו צבעונית שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(.

 חולצה טריקו בצבע לבן עם סמל ביה"ס. –לטקסים ואירועים 

 )אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזורות(.

 זכירות עד שתובא לו  תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה, ישאר במ

התלבושת הנדרשת.
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 ציוד לתלמיד בכיתה ו'
 

 קלסר קשיח טבעות פוליו

 דפדפות שורה אחת, פוליו

 נושאים בריסטול 12 –חבילת חוצצים 

 חבילת שמרדפים

 מדבקות עיגולים לדפי קלסר

 מחברות פוליו שורה, ספירלה/מחברות מעבדה 5

 ת שם הילד/ה(חבילת מדבקות מלבניות למחברת )לכתיב 1

 מחברות חשבון פוליו, ספירלה/מחברות מעבדה 2

 מחברת אנגלית 1

 יומן לתלמיד 1

קלמר מסודר עם: עפרונות מחודדים, מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק מוצק )סטיק(, צבעי 

 עיפרון,* מרקר בצבע צהוב.

 
 יש להצטייד באוזניות אישיות קטנות מידי יום. 

 
 

 תלבושת אחידה:
 

 טריקו צבעונית שמודפס עליה סמל ביה"ס )על החולצה להיות חלקה ללא כל הדפסים(. חולצת

 
 חולצה טריקו בצבע לבן עם סמל ביה"ס. –לטקסים ואירועים 

 
 )אין להגיע לביה"ס עם חולצות בטן, קבקבים, גופיות וחולצות גזורות(.

 
 התלבושת הנדרשת.לו ר במזכירות עד שתובא תלמיד שיגיע לביה"ס ללא תלבושת אחידה, ישא

 
 
 

 


