
 

  

 רשימת ציוד לתלמידים 

  

   ציוד אישי

דפים משובצים   (לכל המקצועות): דפי שורות (לבחירתכם) מחברות לכל מקצוע ו/או דפים וקלסר  .1

   (למתמטיקה ופיסיקה)

 קלסר / תיקייה לאיסוף דפים    .2

 עט כחול / שחור   .3

 עטים צבעוניים    .4

 טיפקס  .5

 לבחירתכם: מכניים או רגילים.     -עפרונות  .6

 מחק ומחדד  .7

 שדכן   .8

 מדגשים*   .9

   (עפרונות או טושים*)צבעים  .10

 מספריים*    .11

 דבק*  .12

  (דף*-שמר)ניילוניות לאיסוף דפים.  .13

 עברית                                                                                    -אנגלית: מילונית אנגלית .14

 ראה פירוט בנפרד    (יש הרשאה לשימוש במילונית בכל הרמות)

 מתמטיקה: מחשבון מדעי פשוט   .15

   (י"ב -בכיתות ט') ספר תנ"ך  .16

  

    (מעבר לציוד הבסיסי)ח' -*חובה בז'

  

  

   חולצת בי"ס

במגוון צבעים  ,  )ללא סמלי מותגים( ספראו עם סמל בית ה, חלקות   t-shirtחולצות בית ספר עם שרוול  

 לבחירה, כולל חולצה לבנה לאירועים.   

   בשטח בי"ס בכל שעות הפעילות. לפי קוד הלבוש   החובה ללבוש חולצ

  

   בקבוק מים

 יש למלאו לפני תחילת השיעור.   

אין להכניס לשיעור משקאות    שימו לב: מותר ואף מומלץ להכניס לשיעור מים ולשתות במהלכו.

 אחרים ואין לאכול בזמן השיעור.   
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   שיעורי חנ"ג

 , גרביים ונעלי ספורט.     (לא גופיה!), חולצת ביה"ס (ללא רוכסנים)מכנסי ספורט/טרנינג 

 בעלי שיער ארוך חייבים לאספו.   •

 בקבוק מים אישי.    •

 מומלץ להצטייד משקפי שמש, מסנן קרינה וכובע.   –בקיץ  •

 מומלץ להצטייד בטרנינג ובמטרייה.   –בחורף  •

  

  אנגלית

 המילונים הבאים אושרו לשימוש בבחינת הבגרות:  
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 כל התלמידים יכולים להשתמש במילון אלקטרוני   –מילון אלקטרוני 

 הסוגים המאושרים לבגרות הם:  

דגם –אוקספורד   xf-7 – לוני כהן   

  Textton Babylon 9222 – יהודה ברמן

  Texton Babylon plus – יהודה ברמן

 Wizcomtech-TS – קוויקשנרי 

 בנוסף, באנגלית משתמשים בדפי עבודה רבים לכן כדאי להצטייד בקלסר ייעודי או תיקיה.  

  

   י'( – כיתות ט' )סיורי של"ח 

 נעלי הליכה כובע  

 ליטר מים   3
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