רשימת ציוד לתלמידי "עמקים-תבור"  ,לשנה"ל תשע"ט
ציוד כללי
•

קלמר ובו כלי כתיבה :עפרונות ,עטים ,מחקים ,סרגלים ,שדכן ,טושים מדגישים וכד '.בחט"ב
חובה גם :צבעים (טושים או עפרונות) ,דבק "סטיק" ,מספריים.

•

מחברת נפרדת לכל מקצוע :שורות למקצועות ההומניים ,משובצות למתמטיקה ולפיזיקה .
מומלץ לרכוש מראש מחברות רזרביות.

•

ניילוניות ,לשמירת דפים שיחולקו.

•

קלסר לאיסוף דפים בכל נושא ,או קלסר מחולק לכמה נושאים ,או תיקייה מחולקת  -לפי בחירת
התלמיד.

ציוד אישי
•

חולצות בית ספר ,כולל חולצה לבנה לאירועים ,וכן עליוניות (סווט-שירט) בית-ספר לחורף .
חובה

•

ללבוש

חולצת

בית

ספר

בשטח

בי"ס

בכל

שעות

הפעילות.

בקבוק למים  -יש למלאו לפני תחילת השיעור.

שימו לב :מותר ואף מומלץ להכניס לשיעור מים ולשתות במהלכו .אין להכניס לשיעור משקאות
אחרים ואין לאכול בזמן השיעור.

לשעורי אנגלית ,בכל הרמות ובכל ההקבצות ,יש להצטייד במילון עברי-אנגלי-אנגלי-עברי.
המילון ילווה את התלמיד לאורך כל שש שנות לימודיו.
המילונים הבאים אושרו לשימוש בבחינת הבגרות:
Hoffman, Y. (2014). Universal English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary.
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary
Pearson Education. (2011). Longman Dictionary of Modern English, English-English-Arabic
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary
מילון אלקטרוני – כל התלמידים יכולים להשתמש במילון אלקטרוני .הסוגים המאושרים לבגרות הם:
אוקספורד – דגם  – xf-7לוני כהן
 – Textton Babylon 9222יהודה ברמן
 – Texton Babylon plusיהודה ברמן
 – Wizcomtech-TSקוויקשנרי
בנוסף ,באנגלית משתמשים בדפי עבודה רבים לכן כדאי להצטייד בקלסר ייעודי או תיקיה.
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לשיעורי מתמטיקה ,בכל הרמות וההקבצות ,יש להצטייד במחשבון מדעי פשוט.
לשעורי חינוך גופני ולמגמת חנ"ג יש להצטייד בתלבושת מתאימה:
•

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

•

בעלי שיער ארוך חייבים לאספו.

•

בקבוק מים אישי.

•

בקיץ – מומלץ להצטייד משקפי שמש  ,מסנן קרינה וכובע.

•

בחורף – מומלץ להצטייד בטרנינג ובמטריה.

לסיורי של"ח (כיתות ט'-י')
•

נעלי הליכה

•

כובע

•

 3ליטר מים.

לשיעורי גיאוגרפיה (כיתות ז'-ח') ,יש להצטייד במחברת דו-נושאית.
לשיעורי תנ"ך (כיתות ח' ,ט' ,י' ,י"א ,י"ב) ,יש להצטייד בספר תנ"ך.

כל הספרים ,למעט אלה שצוינו לעיל ,יסופקו לתלמידים לאחר הרשמה ותשלום שכר לימוד
,בשבוע האחרון של החופשה.

שנת לימודים מוצלחת לכולנו!
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