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 ו"תשעה' תמוז בס"ד

 

 

 !הורים יקרים, שלום וברכה

 

 .זלשנה"ל תשע"והציוד להלן רשימת ספרי הלימוד 

 שימו לב לספרים לגביהם צויין שיירכשו ברכישה מרוכזת.

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

 
 זשנה"ל תשע" -כתה א'  -ימת ספרים רש

 

 מקצוע
 

 הערות הוצאה / מחבר שם הספר

 תפילה

 

 "שפתי תפתח"סידור 
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 דרכי הוראה

 .תיתכן הוזלה .₪ 29 -מרוכזת. עלות רכש ברכישה יי

 ייגבה באמצעות ההו"ק.

 תירכש ברכישה מרוכזת. –עטיפה מעוצבת לסידור 

 תחילת שנה.פרטים ב

 תורה

 

 קורן חמישה חומשי תורה "כתר"

 עבורכם! –נתקבל כתרומה לת"ת 

 הילדים מקבלים ללא תשלום.

 .בנפרד. ישולם חובה -כריכה 

 עברית

 
 ,0 – 2למרחקים 

 מילוי הוראות
  מט"ח

  מהדורת אמונה ציפי משולם 2 כוכבה גרסון שלב ראשון  -לומדים להצליח 

 לקרוא בנועם 
 מרחביה -ת נועם רש

 מהדורה חדשה
 חוברות 6

  חוברת גדולה וקטנה  ו' שיח כתיבה תמה 

 חשבון
 

 ספרי חשבון 'מסלולים פלוס' 9

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

  מארז אביזרים ספר גאומטריה + 

  תל"תפנינה מ. 2  'בטבע הבריאה לכיתה   טבע

 

 

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

  בהיותם נקיים, ריקים ושלמים -ניתן להשתמש בספרים משומשים! 

  מייל 8781591-19, פקס: 9991828-19נוף איילון ב'. טלפון:  09ניתן לרכוש את הספרים גם ב"נחלת הספר" דביר ,zolsefer@gmail.com 
 . רוכשים ספרים משומשים במצב טוב.99%ספרים משומשים נמכרים בהנחה של  תנאי הרכישה ב"נחלת הספר": 

 הפוך דף   
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 בס"ד

 

 לכיתה א' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 דף 51 שורות 01 עברית תוחברמ 9 -

 דף 06מחברת חשבון  -

 עטיפות למחברות -

  פשוטיומן 

 9 קיות חצי שקופותית  

  9 יירכש ברכישה מרוכזת בעלות של -מהוצאת 'בונוס' לוח מחיק קטן ₪. 

 תאים נפרדים המכיל 2 עם קלמר: 

 .חוד(2עפרונות מכניים לא) מחודדיםאיכותיים עפרונות  9 -

 .מחק מחופה פלסטיקפשוט או לבן מחק  -

 .מחדד מתכת -

 .ממתכת ס"מ 09סרגל  -

 .מספריים -

 אחר! לא דבק פלסטי או כל דבק נוזלי -דבק "סטיק"  -

 (לורדים ולאפסטל או צבעי עפרון )צבעי  -

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

 מפית אוכל ומגבת לניגוב ידיים. 

 

 .מכשירי הכתיבה על כל הציוד כולל לרשום שמותיש 

 

 .191-8781097, נייד נוף אילון ב' 7רח' דביר  ,ההפתעות-צריףב גם ציודאת כל הניתן לרכוש 

אב החנות תהיה פתוחה גם בהחל מג'  .סגור - 'יום ג ,07:11-08:11בשעות  ה ,ד ,ב ,א : בימיםשעות פתיחה בחופשת הקיץ

 . 01:11-02:11בשעות הבוקר 

 

 


