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 ח"תשעה' תמוז בס"ד

 

 !הורים יקרים, שלום וברכה

 

 .ט"תשעלשנה"ל והציוד להלן רשימת ספרי הלימוד 

 התייחסות זו מחנכת לכבוד והערכה ללימוד ומועילה לשמירה על הספרים.  .עטופיםא הקפידו שכל הספרים והמחברות של הבנים יהיו נ
 

 
 ט"תשעשנה"ל  -א'  כיתה -ימת ספרים רש

 

 הערות הוצאה / מחבר הספרשם   מקצוע

 "שפתי תפתח"סידור   תפילה
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 דרכי הוראה

 ₪. 20של עלות ב ,דרך הת"ת יירכש ברכישה מרוכזת
 ייגבה באמצעות ההו"ק.

 תירכש ברכישה מרוכזת. –עטיפה מעוצבת לסידור 
 פרטים בתחילת שנה.

 קורן חמישה חומשי תורה "כתר"  תורה

 !עבורכם –תרומה לת"ת נתקבל כ
 הילדים מקבלים ללא תשלום.

 ת הוראת הקבע.ייגבה באמצעוחובה.  -כריכה 

  עמוס מימון לכיתה א' –הלכה לתלמיד   הלכה

 עברית

 
 ,1 – 2למרחקים 

  מט"ח מילוי הוראות

  מהדורת אמונה ציפי משולם / כוכבה גרסון לב ראשוןש  -לומדים להצליח 

 תחוברו 6,   מהדורה חדשה מתשע"ה מרחביה –רשת נועם  לקרוא בנועם 

  חוברת גדולה וקטנה  ו' שיח כתיבה תמה 

  חשבון

 'מסלולים פלוס':
 ז אביזרים+ מאר 1-3ספרים  – שבוןח

 + מארז אביזריםספר  –גאומטריה 

 מהדורה זו מבוססת על 'שבילים' ומותאמת למגזר הדתי מט"ח

  פנינה מ. / תל"ת א'לכיתה טבע הבריאה   טבע

 

 לא תמיד ייעשה שימוש במלואם!חלק מספרי הלימוד מהווים תומכי למידה לרכישת המקצוע והמיומנויות, ו 

  בהיותם נקיים, ריקים ושלמים -להשתמש בספרים משומשים ניתן! 

  אתר האינטרנט  ' בנוף איילון, באמצעותנחלת הספרבחנות הספרים ', שאינם נרכשים דרך הת"תניתן לרכוש את הספרים,  –לנוחותכם

 .בלבד( ספרים חדשים)ספרי קודש " זול ספר"

  zolsefer@gmail.comל , מיי08-9790480, פקס: 08-8580929נוף איילון ב'. טלפון:  13דביר רחוב  "נחלת הספר" 

 נחלת הספר""בחנות  - נתון לבחירתכם:  הספריםאיסוף  

 ₪. 33משלוח עד הבית בעלות של  -  

 

 הפוך דף   

http://www.zolsefer.co.il/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8.html
http://www.zolsefer.co.il/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8.html
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 בס"ד

 

 לכיתה א' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 דף 40 שורות 10 עברית תומחבר 5 -

 דף 16מחברת חשבון  -

 עטיפות למחברות -

 3 שקופות-קיות חציית  

  8 כזת בעלות שלמרויירכש ברכישה  -מהוצאת 'בונוס' לוח מחיק קטן .₪ 

 תאים נפרדים המכיל 2 עם קלמר: 

 .מחודדיםאיכותיים עפרונות  3 -

 .פשוט או מחק מחופה פלסטיקלבן מחק  -

 .מחדד מתכת -

 .ממתכת ס"מ 15סרגל  -

 .מספריים -

 אחר! בק נוזלידלא דבק פלסטי או כל  -דבק "סטיק"  -

 (לורדים ולאטל או צבעי עפרון )פסצבעי  -

 (.עורי עבריתי)לש צהוב ותכלת ים( בצבערעטי סימון )מרק 2 -

 מפית אוכל ומגבת לניגוב ידיים. 

 

 .על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה לרשום שמותיש 

 

  .050-9790187, נייד נוף אילון ב' 7רח' דביר  ,ההפתעות-צריףב גם ציודאת כל הניתן לרכוש 

 


