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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" -' ה כיתה -ימת ספרים רש
 

 הערות הוצאה / מחבר ספרשם ה  מקצוע

 קורן וסח ספרדנ -סידור קורן לתלמיד   תפילה
 נרכש בשנים קודמות.

 נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

  '. נא בדקו האם הוא במצב ראוי.בנרכש בכיתה  ותלב אב תיקון קוראים  פ"ש

 משנה
 

 משנה סדורה "קב ונקי"
  אם הוא במצב ראוי.בכיתה ד'. נא בדקו הנרכש  הרב אליהו דורדק כרכים מהדורה גדולה 2 -

  ימסרו בעז"ה בהמשךיפרטים  מהדורה פנימית קונטרס שאלות במשנה על המסכתות הנלמדות. 

 דרכי הוראה לרבנים ליהו זצ"לי פסקי הרב מרדכי אפ-הלכות על  הלכה

 נרכש בכיתה ד'.

 : נא וודאו שיש ברשותכם את כל החוברות 
ח; ימים נוראים; סוכות ושמחת תורה; חנוכה; ט"ו בשבט; פורים; פס

 בין אדם לחברו.

  נרכש בכיתה ב'. נא בדקו האם הוא במצב ראוי. קורן תנ"ך "ישראל"  נביא

 גמרא

 
 –מסכת ברכות פרק 'אין עומדין' 

 וב שיהיה עם רש"י מודגש.חש  כריכה רכה
 אין צורך במהדורה מנוקדת או מנויילנת.

 
 חוברת לימוד 'יגעת ומצאת' 

  הרב חיים אפרתי על פרק 'אין עומדין'

 ציפי משולם לב חמישיש -לומדים להצליח   עברית
 כוכבה גרסון

 מהדורת אמונה

  חשבון
 ספרי חשבון  3 'מסלולים':

 + ספר גאומטריה 
 אביזרים+ מארז  

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

 טבע

  ספר -פלאי היקום 

  כצנלבוגן

  חוברת -פלאי היקום 

  עדה פוקס ספר -  Move on אנגלית

 מהדורת הת"תים יומן לתלמיד  
 .הת"ת דרךירכש במרוכז י

 עות הוראת הקבע.צתיגבה באמ₪  15העלות בסך 

 

  בקישור זהבמידת הצורך, ניתן להזמין דרך הת"ת 

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

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

 

 לכיתה ה' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 דף 40 שורות 14מחברות עברית  4 -

 נושאים 2מחברת חשבון פוליו,  -

 דף 40מחברת אנגלית  -

 עטיפות למחברות -

 3 תיקיות חצי שקופות 

 חוצצים + דפדפת 5ס"מ( עם  3גב  ,טבעותפוליו קשיח ) קלסר 

 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 -

 .ממתכת ס"מ 15סרגל  -

 זוית-סרגל ישר -

 .מספריים -

 אחר! וזלילא דבק פלסטי או כל דבק נ -סטיק" דבק " -

 (לורדים ולאפסטל או צבעי עפרון )צבעי  -

 עטי סימון )מרקרים( -

 עט כחול ואדום -

 מפית אוכל ומגבת לניגוב ידיים. 

 

 .על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה לרשום שמותיש 

 

 . 050-9790187נייד נוף אילון ב',  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 

 


