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  ט"תשעה' אב  בס"ד

  

  

  !הורים יקרים, שלום וברכה

  שנה"ל תש"פ - כיתה ז'  - ימת ספרים רש
  

  הערות הוצאה / מחבר שם הספר   מקצוע

      חמישה חומשי תורה עם רש"י    תורה

  משנה

  
  כרכים 2 - משנה סדורה "קב ונקי" 

  מהדורה גדולה
  נרכש בכיתה ד'.  הרב אליהו דורדק

  י.נא בדקו האם הוא במצב ראו

  
  רע"ב ותפארת ישראלמשניות עם פירוש 

  נזיקיןסדר   - 
  הוצאת 'וגשל'

  מהדורת 'משנת רחל'
  נרכש בכיתה ו'.

   נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

  לקראת ההדפסהפרטים יימסרו בעז"ה   מהדורה פנימית  קונטרס שאלות במשנה על המסכתות הנלמדות   

  כולל רי"ף ורא"ש,  עם ד"ה ברש"י מודגש  מהדורה גדולה  מסכת בבא קמא, פרק 'המניח'    גמרא עיון

גמרא 
  כולל רי"ף ורא"ש,  עם ד"ה ברש"י מודגש  מהדורה גדולה  מסכת מגילה    בקיאות

     משנה ברורה, חלק א'   הלכה

  נביא
  "נרכש בכיתה ב'.  קורן  תנ"ך "ישראל  

  נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

  'בְסָדר חדש    רש"י ומצודות – דברי הימים ב  

   לא חובה, אך מומלץ.    חובת התלמידים    אמונה

  'כיתה ז –חוט"בים לשון     עברית
  ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

  הוצאת רכס
  

  הוצאת משבצת גבי יקואל מתמטיקה לכיתה ז' חלקים א+ב+ג   מתמטיקה

    מט"ח  מדעי החומר לכיתה ז'    טבע

  אנגלית

  English tomorrow  - נקלפסי פר  ספר  Foundation Level, Stage 3  

  English tomorrow  - פסי פרנקל  חוברת  Foundation Level, Stage 3  

   נרכש בכיתה ו'. ישמש את הבנים גם בתיכון.  אוקספורד  אנגלי- ברי עבריע- נגליא - יס כ - מילון לבן  

  

  .ספרים הנרכשים על ידי ההורים ולא באופן מרוכז על ידי הת"ת = 

 התייחסות זו מחנכת לכבוד והערכה ללימוד ומועילה לשמירה על הספרים. הקפיד שכל הספרים והמחברות של הבנים יהיו עטופים.יש ל 

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

  נקיים, ריקים ושלמים! בהיותם - ניתן להשתמש בספרים משומשים  

  נות הספרים 'נחלת הספר' מאפשרת לרכוש דרכה את הספרים, שאינם נרכשים דרך הת"ת.ח –לנוחותכם 

 ). אין מכירה במקום !!(ספרים חדשים בלבד zolsefer.co.ilספרי קודש "זול ספר"  באמצעות אתר האינטרנט  יש לבצע את ההזמנה

    הספר" או במשלוח לבית בתשלום. בחנות "נחלת -   איסוף הספרים נתון לבחירתכם

  olsefer@gmail.comz , מייל9790480-08, פקס: 5809298-08נוף איילון ב'. טלפון:  13"נחלת הספר"  רחוב דביר   

  

 הפוך דף   
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  בס"ד

  

  'זלכיתה  - ציוד כללי

  

 :מחברות 

  דף 40 שורהמחברות עברית  4  - 

  נושאים 2, פוליו מחברת חשבון  - 

 דף 40ת אנגלית ומחבר 2  - 

  עטיפות למחברות  - 

  חוצצים 5ס"מ) עם  3קלסר פוליו קשיח (טבעות, גב 

  מחברת מילונית אנגלית (פנקס עם לשוניותabc ילים באנגלית)למ  

 3 שקופות- ות חציתיקי 

 תאים נפרדים המכיל 2 עם קלמר:  

  .מחודדיםאיכותיים עפרונות  3 - 

  .פשוט או מחק מחופה פלסטיקלבן מחק  - 

  .מחדד מתכת - 

  ישר זוית.סרגל  - 

  .ממתכת ס"מ 15סרגל  - 

  .מספריים - 

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

 )ורדיםל ולאפסטל או צבעי עפרון (צבעי  - 

 עטי סימון (מרקרים) - 

 עט כחול ואדום - 

 כיס פשוטמחשבון  - 

 

 .מכשירי הכתיבה על כל הציוד כולל לרשום שמותיש 

  

 ניתן לרכוש את כל הציוד גם ב'צריף ההפתעות'. 

  18:00-20:00אחה"צ    10:00-12:00ימים א' , ב' , ד' , ה':  בוקר   שעות פתיחה:

  יום ג': סגור כל היום

  11:00-13:00יום ו': 

  050-9790187שלב ב' נוף איילון.   טלפון:  7רחוב דביר 

  


