
 

 יקרים!ותלמידים הורים 

 תשפ"א -!התחלה חדשה –שנה חדשה 

. אנחנו עושים זאת בשמחה א"פשנת תש -אנו נפרדים מהשנה שחלפה ונערכים לקבלת השנה החדשה

  וברינה.
 

, על כן התלמידים מתבקשים להגיע בהתאם התלבושת האחידה נהוגה בבית ספרנו "יובלי הנגב" .1

 כל שנת הלימודים.במהלך 

נא לרכוש לכל בנוסף,  .ועליהן להדפיס את סמל ביה"ס מגוון חולצות טריקו בצבעים שונים לבחור תוכלו

ש חולצה לקיץ ולחורף בצבע תלמיד/ה תלבושת לבנה )לטקסים( הן לקיץ והן לחורף. כמו כן יש לרכו

 השכבתי, לפי הפירוט הבא:

 

צהובשכבה ד:        כתום: אשכבה 

 כחול ב:שכבה 

 ירוק: שכבה ג

 

 תכלת: השכבה 

 םאדו: ושכבה 

 

 

 נעלי ספורט.ו, מכנסי טריינינג ת ספרחולצת בי תלבושת לשיעורי חינוך גופני :

 את סמל בית הספר:על גבי החולצות ניתן להדפיס בהן לפניכם רשימת החנויות 

 הערות טלפון כתובת שם החנות

 ניתן להדפיס 08-6289755 מרכז ביג זברה

 ניתן להדפיס 08-6237417 מרכז ביג תפוז

 ניתן להדפיס 08-6287487 מרכז ביג אלוף הספורט

 סניפים: 4 מרכז הלבשה

 מרכז ביג,  קניון הנגב,  קריית הממשלה,

 בעיר העתיקה.  55רח' ההסתדרות 

 ניתן להדפיס 08-6650515

 ניתן להדפיס 050-5371464 ביג באר שבע הנגר

AVG – ניתן להדפיס 08-9930520 תמתחם גלובוס סנטר נתיבו אביגדור 

גם על הבגדים, במהלך השנה הילדים שוכחים  –של ילדכם  לרשום את שם הילד על כל פריטנא  .2

 חבל. –ובבית הספר הצטברה כמות גדולה מאוד של תלבושות חדשות ללא ביקוש 

 .נא לעטוף את המחברות ולהדביק מדבקות עם הפרטים .3

התאמת צבע העטיפה  –התלמיד/ה ללא המקצוע  , כתבו רק את שםבהתאם לבקשת המחנכות 

 .בתחילת שנת הלימודים למקצוע תיעשה על ידי המחנכות

מומלץ בחום: במהלך חופשת הקיץ להקפיד על קריאה מרובה ככל האפשר וכן להשתמש ברשימת  .4

  .ההמלצות אשר נשלחו על ידי המחנכות

  מבנה שבוע הלימודים: 

 08:00 –שעת התחלה       

 11:40 – '. ביום ו13:30ה -בימים א –סיום שעת  

 13:30-14:20 –שעות פרטניות 

     

     

  



 

 

 

  

 :א"פרשימת ציוד לשנת הלימודים תש

 קישור לאתר החדש של בית הספרגם באתר בית הספר: ם הרשימה תפורס

 כן לחדש את הציוד שמתבלה במהלך השנה.ך השנה ויתכן ויהיה צורך לרכוש ציוד נוסף במהל :הערה חשובה

כיתה  כיתה ד כיתה ג כיתה ב כיתה א שם הפריט
 ה

 כיתה ו

 ---- ---- 10 10 10 ---- שורות 10 –מחברת עברית 

 ---- ---- ---- ---- ---- 10 שורות 10 –מחברת עברית חכמה 

 ---- ---- ---- ---- ----  1 )קשר( שורות 10 – (רגילהמחברת עברית )

 7 7 ---- ---- ---- ---- דף 40 –שורה  – פוליומחברת עברית 

 ---- ---- ---- 3 2 ----- דף 40 –רגילה מחברת חשבון 

 1 1 1 ---- ---- ---- דף 40 –חשבון  (פוליונושאים ) 3מחברת 

 ---- ---- ---- ---- ---- 3 מחברת חשבון חכמה 

 ----- ---- 3 3 2 3 דף 40 –מחברת חלקה 

 3 3 2 2 -------- ----- שורות 14 –דף  40 –מחברת אנגלית 

 1 1 1 1 1 1 שורה –דפי פוליו 

 1 1 1 1 1 1 גרם 240גיליון  1/4בלוק ציור בגודל 

 1 1 1 1 1 1 גרם 240גיליון  1/8בלוק ציור בגודל 

 יח' 10 יח' 10 יח' 10 יח' 10 יח' 10 יח' 10 עטיפות למחברת רגילהחבילת 

 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 מדבקות שם לספרים ומחברות

 21X27לא בגליל ) -ות לספר עטיפות שקופ
 ס"מ(

 יח' 4 יח' 4 יח' 4 יח' 10 יח' 10 יח' 10

 1 1 1 1 ---- ---- יומן תלמיד )עם תאריכים(

 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 חב' 1 תיקיה חצי שקופה

 1 1 1 1 1 1 )לשיעורי בית( תיקיית פוליו קשיחה עם גומי

 יח' 20 יח' 20 יח' 20 יח' 20 יח'  30 יח' 30 שמרדפים )שקיות פוליו עם חורים(

 1 1 1 1 1 1 ס"מ 15סרגל 

 קלמר מאובזר:
 אין צורך בצבעי שמן –שכבות ה+ו ב

טושים מדגישים )ירוק,  3טושים מחיקים )אדום, שחור, כחול( +  3
צבעים( + חבילת צבעי  12צהוב, כחול( + חבילת טושים רגילים )

מספריים סרגל + צבעים( + חבילת צבעי שמן )דקים( +  12עיפרון )
 גדול עפרונות עם מחק + דבק סטיק 5מחקים +  2מחדדים +  2+ 

כבי"ס ירוק אנו מבקשים  –קופסאות אוכל 
להימנע משימוש בשקיות פלסטיק, על כן היערכו 

 מראש לקופסא עבור כל ארוחה.

1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 + בקבוק מים אישי מפית אוכל מבד
 

 שנה טובה
 בברכה

 יובלי הנגב מעגל

http://www.yuvley-hnegev.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp
http://www.yuvley-hnegev.edu1.org.il/BRPortal/br/P100.jsp

