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 ז"ה'תשע תמוז בס"ד
 

 

 !הורים יקרים, שלום וברכה
 

 .חלשנה"ל תשע"והציוד להלן רשימת ספרי הלימוד 

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

 
 

 חשנה"ל תשע" -' ח כיתה -ימת ספרים רש
 

 הערות הוצאה / מחבר הספר שם  מקצוע

   חמישה חומשי תורה עם רש"י  תורה

 משנה

 
 כרכים 2 -משנה סדורה "קב ונקי" 

 מהדורה גדולה
 '.דנרכש בכיתה  הרב אליהו דורדק

 נא בדקו האם הוא במצב ראוי.   

 
 - רע"ב ותפארת ישראלמשניות עם פירוש 

 נזיקיןסדר 
 הוצאת 'וגשל'

 מהדורת 'משנת רחל'
  '.ו כיתהנרכש ב

 נא בדקו האם הוא במצב ראוי.   

 הוצאת 'וגשל' שיםנסדר  - רע"ב ותפארת ישראלמשניות עם פירוש  
 במידת הצורך תתקבל הודעה האם לרכוש מהדורת 'משנת רחל'

 מסרו בעז"ה בהמשךיפרטים י מהדורה פנימית קונטרס שאלות במשנה על המסכתות הנלמדות  

 ש ]ד"ה ברש"י מודגש[כולל רי"ף ורא" טלמן סוכהמסכת   גמרא

 דרכי הוראה לרבנים י פסקי הרב מרדכי אליהו זצ"לפ-הלכות על  הלכה

 נרכש בכיתה ז'.

 :נא וודאו שיש ברשותכם את כל החוברות  
מים נוראים; סוכות ושמחת תורה; חנוכה; ט"ו בשבט; י

 פורים; פסח; בין אדם לחברו.

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

 נא בדקו האם הוא במצב ראוי.   

 בְסָדר חדש  ודותרש"י ומצ - תהילים 

 עברית

 זכיתה  – "בים לשוןחוט 
 ד"ר דולי לוי ומאיה דלל

 סהוצאת רכ
 מהדורה מותאמת למגזר התורני

 
 ספרה-ושן לתלמידי ביתש-מילון אבן

 מחודש ומעודכן לשנות האלפיים
 שושן-אברהם אבן

  הוצאת המילון החדש

  מט"ח מדעי החומר לכיתה ח'  טבע

 מתמטיקה לכיתה ח'  מתמטיקה
 ואלגבי יק

 הוצאת משבצת
 חלקים( 2מהדורה חדשה )

 עפ"י תוכנית חדשה של משרד החינוך

 אנגלית

 

 Plug it in - פסי פרנקל ספר  

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

 מהדורת הת"תים יומן לתלמיד  
 .הת"ת ירכש במרוכז דרךי

 עות הוראת הקבע.צתיגבה באמ₪  15העלות בסך 

 

  בקישור זהבמידת הצורך, ניתן להזמין דרך הת"ת 

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

  בהיותם נקיים, ריקים ושלמים -ניתן להשתמש בספרים משומשים! 

  מסומנים ב –לנוחותכם( חנות הספרים 'נחלת הספר' מאפשרת לרכוש דרכה את הספרים, שאינם נרכשים דרך הת"ת-  .) 
  zolsefer@gmail.com, מייל 08-9790480פקס:  ,08-8580929נוף איילון ב'. טלפון:  13"נחלת הספר" דביר  

 . רוכשים ספרים משומשים במצב טוב.33%ספרים משומשים נמכרים בהנחה של  
 .ספרים חדשים בלבד() zolsefer.co.il ניתן גם להזמין באמצעות אתר האינטרנט "זול ספר" ספרי קודש  
 בחנות "נחלת הספר" - נתון לבחירתכם:  פריםהסאיסוף  
 .ש"ח( 250תורה בתחילת שנת הלימודים )בהזמנה מעל הבתלמוד  -  

 הפוך דף   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYpoRDxAeWp78lJCEjp7Roh_LrKjZNkr9nT7xQ201cZwL_2A/viewform
http://www.zolsefer.co.il/
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 בס"ד
 

 לכיתה ח' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 דף 40 השורמחברות עברית  6 -

 דף 40 פוליומחברת חשבון  -

 דף 40מחברת אנגלית  -

 עטיפות למחברות -

 2 תיקיות חצי שקופות 

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

  פנקס עם לשוניות( מחברת מילונית אנגליתabc )למילים באנגלית 

 יירכש במרוכז דרך הת"ת. –מהדורת התתי"ם  - יומן לתלמיד 

 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"  -

 עטי סימון )מרקרים( -

 עט כחול ואדום -

 כיס פשוטמחשבון  -

 

 .על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה לרשום שמותיש 

 

 . 050-9790187נוף אילון ב', נייד  7, רח' דביר ההפתעות-צריףניתן לרכוש את כל הציוד גם ב

אב החנות תהיה פתוחה גם ב' יהחל מ .סגור - 'יום ג ,17:00-19:00בשעות  ה ,ד ,ב ,א : בימיםשעות פתיחה בחופשת הקיץ

  .10:00-12:00בשעות הבוקר 

 

 
 
 


