
 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 . 19:00 בשעה  28.08.22 ג, פ"תש אלולב 'א ראשוןאסיפת הורים תתקיים ביום  •

 , 29.08.22 -ה  שניביום יתקיים ש עם מחנכת הכיתה תלמידי א' של  הנכם מוזמנים למפגש היכרות  •

 .9:00-10:00שעות ה בין ג ,פ"תש באלולב' 

 בספריה.בית הספר  תומנהליועצת  ההורים יפגשו עםבמקביל 

   ויסיימו באופן חד פעמי  8:00יגיעו התלמידים עד השעה  -הראשון ללימודים , היום 01.09.22-ה  חמישי ביום •

 .11:30בשעה     

 2022יוני 

 גפ"א' לקראת שנה"ל תש לכיתה חוזר להורים

 להורים שלום רב,

, מברך אתכם ואת בנכם/בתכם בברכה חמה חי"-צוות ביה"ס "תל ,געם פתיחת שנת הלימודים תשפ"

 ובהצלחה בכיתה א' בבית ספרנו.

 

 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש

 מחברות חלקות 10

 ת.שורו 01רית עב לכיתה א' מחברות חכמות 5

 .לכיתה א' חשבוןחכמות מחברות  3

 דף. 40שורות  10מחברות  5

 רגילות. מחברות משובצות 5

 .פלסטלינה בצבעים שונים חבילות 3

 תיקיות פלסטיק: אחת אדומה ואחת כחולה. 2

  וצבעוניות + מדבקת שם. שקופות :עטיפות למחברות

 + מדבקת שם. שקופותלספרי הלימוד: עטיפות 

 טושים מחיקים צבעוניים וספוגית למחיקה. A4  ,4בגודל דף לוח מחיק 

 לארוחת עשר. בקבוק מיםקופסא + מפית + 

 משבצות.דפדפת שורות , דפדפת 

 תיקיה חצי שקופה. –קלסר טלויזיה  3

 .קלסר קשיח ובתוכו דפדפת שורות, חוצצים מבריסטול וניילוניות - מדעים

עים, חבילת טושים צב 24דפים, חבילת פנדה  12גיליון  1\8ודל  בלוקי ציור בג 2תיקיית אמנות,  - אמנות

 .צבעים 24עבים 



 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 

  :קלמרבציוד ה

 מחודדים H2Bעפרונות  5

 מחדד עם מיכל

 לבן מחק

 קדבק סטי

  .סרגל בגודל קלמר

 מחודדיםצבעי עיפרון 

 מספריים

 (טושים זוהריםמרקרים ) 4

 יש לעטוף לפי הפירוט:את המחברות 

  מחברת חלקה וחכמה  ,בצבע אדום עטיפה-עברית

 מחברת חלקה וחכמה  ,עטיפה בצבע כחול -חשבון

 .עם מדבקת שם התלמיד לעטוף בעטיפה שקופהספרי הלימוד וחוברות העבודה יש  את כל

 

 תלבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:

 .רים (לא חולצות בטן ולא בצבעים זוהלא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בצבע אחידחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .עם סמל ביה"סבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 לא בצבעים זוהרים(.) ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

  ., אפור, שחור או ג'ינסכחול צבע אחידמכנס חלק  - מכנסיים -

 ס"מ מעל הברך. 10עד  ולבנים אורך המכנס לבנות

עם סמל ביה"ס ונעלי  חולצה בצבע אחידבצבע כחול, אפור, שחור. י התעמלות מכנס - חינוך גופני -

 התעמלות חובה.

 עם סמל ביה"ס. או חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( חולצה לבנה - טקסים -

 תלבושת חופשית ע"פ התקנון. -יום שישי -

 לתשומת 

  לבושא וכיתה על כל פריט לרשום שם מלהמצטברות בביה"ס הנכם מתבקשים הרבות בשל האבדות 

 בכדי שנוכל להשיבו לבעליו. והציוד האישי

  בכל  גילוח בראשולתספורת הכוללת  בכל צורה שהיא, צביעת שיערעל:  חל איסור מוחלטבבית ספרנו

 צורה שהיא.

  אחראי על אובדן או נזק לטלפון נייד שיובא לביה"ס.בית הספר אינו 

 
 בברכת חופשה נעימה , ובהצלחה!

 טל אפלבאוםרוי
 ביה"ס תמנהל

 וצוות המחנכות והמורים



 

 

 

 חי"-"תל תיבית הספר הממלכ

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 לתשומת 

 . 19:00 בשעה  28.8.22 ,בפ"תש לולבא 'ראשון אתתקיים ביום לשכבת ב', אסיפת הורים   •

 .8:00-10:00בשעות   28.8.22 תשפ"ב,  באלול יום ראשון א' כתות א',חזרות לטקס קבלת תלמידי  •

   ויסיימו באופן  8:00יגיעו התלמידים עד השעה  -הראשון ללימודים , היום 1.9.2022 –ה י חמישביום  •

 .11:40בשעה  חד פעמי 

 

 2022יוני 

 

 גפ"תש' לקראת שנה"ל בחוזר להורים לכיתה 

 

 ,להורים שלום רב

 בבוקר. 08:00בשעה , 01.09.22 -ה בפ", תשבאלול ה'  חמישי תפתח ביום גפ"תש שנת הלימודים

 ונהליו כמפורט בתקנון. אנו מקדמים את כל באי ביה"ס בברכה ומבקשים לכבד את חוקי ביה"ס

 

 
 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש

 .דף 40שורות  10מחברות  10

 מחברות חכמות חשבון. 2

 שורות. 10מחברות חכמות  5

 .דף 40חשבון  משובצות מחברות 10

 .קלסרי טלוויזיה, חזית שקופה 3

 דפדפת משבצות. + + דפדפת שורות ניילוניותחבילת 

 קשיח. קלסר 1

 ( ואחת כחולה )לחשבון(.לעבריתפלסטיק: אחת אדומה ) תיקיות 2

 עטיפות צבעוניות למחברות ועטיפות שקופות, עטיפות שקופות לספרי הלימוד.

 מדבקות לסימון מחברות וספרים.

 טושים מחיקים צבעוניים וספוגית למחיקה. A4  ,4לוח מחיק בגודל דף 

 לארוחת עשר. בקבוק מיםקופסא + מפית + 

 יח' גומיות משרדיות. 10יח' מקלות ארטיק +  100חשבון: 

 חוצצים מבריסטול. 5שמרדפים,  5ת, קלסר קשיח ובו דפדפת שורו -מדע וטכנולוגיה

מגבונים לחים,  1צבעים בקופסא,  24חבילת פנדה של . גיליון 1/8בלוק ציור בגודל   2תיקיית אמנות, -אמנות 

 בעוניים קטן.בלוק ניירות צ 1. צבעים 24 חבילת טושים עבים



 

 

 

 חי"-"תל תיבית הספר הממלכ

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 : קלמרבציוד ה

  סרגל בגודל קלמר ממתכת. לבן. מחק .מחודדים HB2עפרונות  5

 מחודדים.צבעי עיפרון  ק.דבק סטי .מחדד עם מיכל

 בקלמר נפרדטושים יש לשים  טושים זוהרים(.מרקרים ) 4 מספריים.

 

 את המחברות יש לעטוף לפי הפירוט:

 בע אדום, עטיפה בצשורות,  10מחברת -עברית 

 .עטיפה בצבע כחול, משבצותמחברת  -חשבון

 מחברת עם שורות ועטיפה צהובה. -יומןמחברת 

 ולהדביק מדבקה עם שם התלמיד/ה. את כל ספרי הלימוד וחוברות העבודה יש לעטוף בעטיפה שקופה

 
 

 תלבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:

 .א חולצות בטן ולא בצבעים זוהרים (ללא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בצבע אחידחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .עם סמל ביה"סבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 )לא בצבעים זוהרים(. ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

 .כחול, אפור, שחור או ג'ינס מכנס חלק צבע אחיד - מכנסיים -

 ל הברך.ס"מ מע 10אורך המכנס לבנות ולבנים עד 

עם סמל ביה"ס ונעלי  חולצה בצבע אחידמכנסי התעמלות בצבע כחול, אפור, שחור.  - חינוך גופני -

 התעמלות חובה.

 חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( או חולצה לבנה עם סמל ביה"ס. - טקסים -

 התקנון. י"תלבושת חופשית עפ -יום שישי  -

 

 לתשומת 

 לרשום שם מלא וכיתה על כל פריט לבוש יה"ס הנכם מתבקשים בשל האבדות הרבות המצטברות בב

 בכדי שנוכל להשיבו לבעליו. והציוד האישי

  בכל  גילוח בראשבכל צורה שהיא, ותספורת הכוללת  צביעת שיערעל:  חל איסור מוחלטבבית ספרנו

 צורה שהיא.

 .אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק לטלפון נייד שיובא לביה"ס 

 

 פשה נעימה, ובהצלחה!בברכת חו
 רויטל אפלבאום

 ביה"ס תמנהל
 וצוות המחנכות והמורים



 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 2022יוני 

 

 גפ"תש' לקראת שנה"ל גחוזר להורים לכיתה 

 ,להורים שלום רב

 בבוקר. 08:00בשעה , 01.09.22 –ה  בפ"באלול, תש ה', חמישי  תפתח ביום ג פ"תש שנת הלימודים

 .11:40היום הראשון ללימודים יסתיים בשעה 

 אנו מקדמים את כל באי ביה"ס בברכה ומבקשים לכבד את חוקי ביה"ס ונהליו כמפורט בתקנון.

 

 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש

 דף 40שורות  14מחברות  10

 דף 40מחברות חשבון  10

 מילון כיס

 יומן תלמיד/ה

 וחוצצים גדולים. ניילוניותומשבצות,  שורה אחתקלסר גדול+ דפי פוליו: 

 יפות צבעוניות למחברות ועטיפות שקופות, עטיפות שקופות לספרי הלימוד.עט

 מדבקות לסימון מחברות וספרים.

שורות )עם השורה הכחולה המודגשת( + תיקייה לדפי עבודה + טושים מחיקים:  14מחברות  2 –אנגלית 

 אדום וכחול + לוח מחיק.

 צבעוניים וספוגית למחיקה מחיקים טושים  A4    , 4לוח מחיק בגודל דף  –חשבון 

 לארוחת עשר. בקבוק מיםקופסא + מפית + 

 

 )קשיח(סרגלים, מחוגה ומד זווית.מארז  - הנדסה

 .קלסר קשיח ובתוכו דפדפת שורות, חוצצים מבריסטול וניילוניות - מדעים

גיליון בעלי  1/4 בלוק ציור בגודל 1 ,דפים  12גיליון בעלי  1/8בלוק ציור בגודל   2תיקיית אמנות, -אומנות

סט צבעי מים  1צבעים, 24צבעים בקופסא, חבילת טושים עבים  24דפים , חבילת פנדה של  12

מכחולים בגדלים שונים )רצוי שיהיה אחד שפיצי  5קערת פלסטיק קטנה למים, 1בקופסא נפתחת, 

 בלוק ניירות צבעוניים. 1ודק במיוחד(, 

 

 : קלמרבציוד ה

 מחודדים H2Bעפרונות  5

 מחדד עם מיכל

 לבן מחק

 קדבק סטי

 סרגל בגודל קלמר ממתכת.

 מחודדיםצבעי עיפרון 

 מספריים

 (טושים זוהריםמרקרים ) 4



 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 

 תלבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:

 .לא חולצות בטן ולא בצבעים זוהרים (לא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בצבע אחידחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .ם סמל ביה"סעבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 )לא בצבעים זוהרים(. ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

 .כחול, אפור, שחור או ג'ינס מכנס חלק צבע אחיד - מכנסיים -

 ס"מ מעל הברך. 10אורך המכנס לבנות ולבנים עד 

עם סמל ביה"ס ונעלי  ע אחידחולצה בצבמכנסי התעמלות בצבע כחול, אפור, שחור.  - חינוך גופני -

 התעמלות חובה.

 חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( או חולצה לבנה עם סמל ביה"ס. - טקסים -

 תלבושת חופשית ע"פ התקנון. -יום שישי  -

 

 לתשומת 

  לרשום שם מלא וכיתה על כל פריט לבוש בשל האבדות הרבות המצטברות בביה"ס הנכם מתבקשים

 י שנוכל להשיבו לבעליו.בכד והציוד האישי

  גילוח בראשבכל צורה שהיא, ולתספורת הכוללת  צביעת שיערעל:  חל איסור מוחלטבבית ספרנו 

 בכל צורה שהיא.

  שיובא לביה"ס.שעון חכם  /אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק לטלפון נייד 

 

 

 בברכת חופשה נעימה, ובהצלחה!
 רויטל אפלבאום

 ביה"ס תמנהל
 וצוות המחנכות והמורים



 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 2022יוני 

 גפ"תש' לקראת שנה"ל דחוזר להורים לכיתה 

 ,להורים שלום רב

 בבוקר. 08:00בשעה , 01.09.22 –ה  בפ"באלול, תש 'ה ,חמישי  תפתח ביום גפ"תש שנת הלימודים

 11:45היום הראשון ללימודים יסתיים בשעה 

 ד את חוקי ביה"ס ונהליו כמפורט בתקנון.אנו מקדמים את כל באי ביה"ס בברכה ומבקשים לכב
 

 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש
 יומן תלמיד/ה

 שורות. 14מחברות 
 נושאים לחשבון והנדסה. 2מחברות ספירלה 

 + מדבקת שם הילד. פות לספרים ולמחברות )עדיף שקוף(עטי
 + ספוג ללוח. )קטן( טושים מחיקים ללוח )דקים( + לוח מחיק 2
 בצבעים שונים. (טושים זוהרים) מרקרים 4

 לארוחת עשר. בקבוק מיםקופסא + 
 + חוצצים. ניילוניות+ דפי שורות,  קלסר גדול שורות. 14מחברת  – עברית
 נילוניות. 5+מבריסטול חוצצים  5 דפדפת שורות + קלסר + -מדעים 
 מארז סרגלים. - הנדסה

 יקייה לדפי עבודה.שורות )שורה מודגשת כחולה( + ת 14מחברות  2 –אנגלית 
 .תנ"ך מלא  -תנ"ך

דפים, חבילת  12גיליון בעלי  1/4בגודל  ציורבלוק  1מחדד, מספריים,  גיליון , 1/4תיקיית אמנות  -אמנות 
בלוק  1מטלית,  1, צבעים 24. מגבונים לחים, חבילת טושים עבים 1צבעים בקופסא,  24פנדה של 

 ק, סרגל קטן.דבק סטי ניירות צבעוניים, מחק, עפרונות,
 תלבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:

 .לא חולצות בטן ולא בצבעים זוהרים (לא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בצבע אחידחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .עם סמל ביה"סבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 .)לא בצבעים זוהרים( ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

 .כחול, אפור, שחור או ג'ינס מכנס חלק צבע אחיד - מכנסיים -
 ס"מ מעל הברך. 10אורך המכנס לבנות ולבנים עד  

עם סמל ביה"ס ונעלי  חולצה בצבע אחידמכנסי התעמלות בצבע כחול, אפור, שחור.  - חינוך גופני -
 התעמלות חובה.

 לבנה עם סמל ביה"ס.חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( או חולצה  - לטקסים -

 תלבושת חופשית ע"פ התקנון. -יום שישי  -
 לתשומת 

  לרשום שם מלא וכיתה על כל פריט לבוש בשל האבדות הרבות המצטברות בביה"ס הנכם מתבקשים
 בכדי שנוכל להשיבו לבעליו. והציוד האישי

  גילוח בראש בכל צורה שהיא, ולתספורת הכוללת צביעת שיערעל:  חל איסור מוחלטבבית ספרנו 
 בכל צורה שהיא.

 שיובא לביה"ס. / שעון חכם  אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק לטלפון נייד 
 בברכת חופשה נעימה, ובהצלחה!

 רויטל אפלבאום
 וצוות המחנכות והמורים  ביה"ס תמנהל

 

 2022יוני 



 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 גפ"תש' לקראת שנה"ל החוזר להורים לכיתה 

 ,להורים שלום רב

 בבוקר. 08:00, בשעה 01.09.22 -ה בפ"' באלול, תשה , חמישי תפתח ביום "ג פשנת הלימודים תש

 .11:45היום הראשון ללימודים יסתיים בשעה 

 אנו מקדמים את כל באי ביה"ס בברכה ומבקשים לכבד את חוקי ביה"ס ונהליו כמפורט בתקנון.

 

 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש

  .תנ"ך מלאספר  
 .A4יש אפשרות לרכוש מחברות ספירלות גדולות . ורה אחתמחברות עברית ש 10 

 מחברות נפרדות. 3נושאים במחברת אחת. או  A4  3מחברת ספירלה  -מתמטיקה מחברות  4 

 , מד זווית.קשיח מחברת ספירלה גדולה משובצת, מארז סרגלים -אומטריה יג 

 . A 4 עם תאריכים בעדיפות ליומן הגודל  -תלמיד/ה יומן 
 לביה"ס יסודיים וחטיבות הביניים / ברוור הוצאת יבנה.אטלס  
 .(טושים זוהריםמרקרים )  4
 לארוחת עשר. בקבוק מיםקופסא +  

 שורות, תיקייה בגודל דף פוליו. 14מחברת  - אנגלית 

 חוצצים מבריסטול, ניילונית. , קלסר,שורותדפדפת - מדעים 

 תלבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:

 .לא חולצות בטן ולא בצבעים זוהרים (לא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בע אחידבצחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .עם סמל ביה"סבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 )לא בצבעים זוהרים(. ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

 .כחול, אפור, שחור או ג'ינס מכנס חלק צבע אחיד - מכנסיים -
 ס"מ מעל הברך. 10אורך המכנס לבנות ולבנים עד  

עם סמל ביה"ס ונעלי  חולצה בצבע אחידמכנסי התעמלות בצבע כחול, אפור, שחור.  -חינוך גופני -
 התעמלות חובה.

 חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( או חולצה לבנה עם סמל ביה"ס. - לטקסים -

 תלבושת חופשית ע"פ התקנון. -יום שישי  -
 

 שומת לת

  לרשום שם מלא וכיתה על כל פריט לבוש בשל האבדות הרבות המצטברות בביה"ס הנכם מתבקשים

 בכדי שנוכל להשיבו לבעליו. והציוד האישי

  גילוח בראשבכל צורה שהיא, ולתספורת הכוללת  צביעת שיערעל:  חל איסור מוחלטבבית ספרנו 

 בכל צורה שהיא.

 לטלפון נייד שיובא לביה"ס. אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק 

 בברכת חופשה נעימה, ובהצלחה!
 רויטל אפלבאום

 ביה"ס תמנהל
 וצוות המחנכות והמורים



 
 

 

 

 חי"-"תל בית הספר הממלכתי

 04-8225770פקס:   04-8233580, נווה שאנן טלפון:  107רחוב הגליל 

 2022יוני 

 גפ"תש' לקראת שנה"ל וחוזר להורים לכיתה 

 ,להורים שלום רב

 בבוקר. 08:00, בשעה 01.09.22 בפ"באלול, תש 'ה, חמישי תפתח ביום גפ"שנת הלימודים תש

 .11:45אשון ללימודים יסתיים בשעה היום הר

 בתקנון.בד את חוקי ביה"ס ונהליו כמפורט אנו מקדמים את כל באי ביה"ס בברכה ומבקשים לכ

 :להלן רשימת ציוד שעליכם לרכוש

 A4   -רק מחברות גדולות ספירלה מתמטיקה + גאומטריה

 . A4גדולות יש אפשרות לרכוש מחברות ספירלות  .דף 40שורה אחת  - עבריתמחברות 

 חובה   יומן תלמיד/ה

 (טושים זוהריםמרקרים ) 4

 קופסא + בקבוק מים לארוחת עשר.

 ספר תנ"ך מלא

 אטלס

 שורות. 14מחברות  2, תיקייה בגודל דף פוליו -אנגלית

 וניילוניות. מבריסטול , קלסר, חוצציםשורותדפדפת  - מדעים

 .ומד זוויתקשיח סרגלים  מארז, מחוגה -גיאומטריה

 לבושת ביה"ס לכל ימות השבוע:ת

 .לא חולצות בטן ולא בצבעים זוהרים (לא גופיות, ) .עם סמל ביה"ס בצבע אחידחולצות  - בקיץ -

 )לא בצבעים זוהרים(. .עם סמל ביה"סבצבע אחיד מיזע )סווטשרט(  - בחורף -

 )לא בצבעים זוהרים(. ה"סעם סמל בי אחידים בצבעים שונים - עליוניות -

 .כחול, אפור, שחור או ג'ינס נס חלק צבע אחידמכ - מכנסיים -
 ס"מ מעל הברך. 10אורך המכנס לבנות ולבנים עד  

עם סמל ביה"ס ונעלי  חולצה בצבע אחידמכנסי התעמלות בצבע כחול, אפור, שחור.  - חינוך גופני -
 התעמלות חובה.

 ה"ס.חולצה לבנה חגיגית חלקה )ללא ציורים( או חולצה לבנה עם סמל בי - לטקסים -

 תלבושת חופשית ע"פ התקנון. -יום שישי  -
 לתשומת 

 יש לעטוף את הספרים ולשמור עליהם.   

  לרשום שם מלא וכיתה על כל פריט לבוש בשל האבדות הרבות המצטברות בביה"ס הנכם מתבקשים

 בכדי שנוכל להשיבו לבעליו. והציוד האישי

  גילוח בראששהיא, ולתספורת הכוללת  בכל צורה צביעת שיער על: חל איסור מוחלטבבית ספרנו 

 לק ציפורניים ואיפור. בכל צורה שהיא.

  שיובא לביה"ס.שעון חכם  /אין ביה"ס אחראי על אובדן או נזק לטלפון נייד 

 בברכת חופשה נעימה, ובהצלחה!
 רויטל אפלבאום

 ביה"ס תמנהל
 וצוות המחנכות והמורים


