בס"ד ,אב תשפ"א

הורים יקרים ,שלום וברכה!

רשימת ספרים  -כיתה ד'  -שנה"ל תשפ"ב
מקצוע



שם הספר



סידור "שפתי תפתח"



הערות

הוצאה  /מחבר
הרב מרדכי אליהו זצ"ל

נרכש בכיתה א'.
נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

תיקון קוראים

לב אבות

נרכש בכיתה ב'.
במקרה הצורך ניתן לפנות למזכירות הת"ת.

חוברות "פשט התורה" –
דברים

הרב אברהם שריקי

יירכש ברכישה מרוכזת דרך הת"ת.
העלות בסך  ₪ 50תיגבה באמצעות הוראת
הקבע.

משנה סדורה עם פירוש
ברטנורא
 6 -כרכים  -מהדורה גדולה

הרב אליהו דורדק
הוצאת קורן

נתקבל כתרומה לת"ת – עבורכם!
הילדים מקבלים ללא תשלום.
כריכה  -חובה .ייגבה באמצעות הוראת הקבע.

הלכה



קצור שולחן ערוך 'מקור
חיים'

הרב חיים דוד הלוי

נרכש .נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

נביא



תנ"ך "ישראל"

קורן

נרכש בכיתה ב' .נא בדקו האם הוא במצב
ראוי.



לומדים להצליח  -שלב רביעי

ציפי משולם  ,כוכבה גרסון

מהדורת אמונה



סוד ות  כתיב לכיתה ד'

י .הלפרין

הוצאת 'היסודות'

חשבון



'מסלולים פלוס':
 3ספרי חשבון
 +מארז אביזרים (מקלות
שברים)
 +ספר גאומטריה
 +מארז אביזרי גיאומטריה

מט"ח

טבע



מסע בעולם מופלא ד' – ספר

פרידה כצנלבוגן
הוצאת ספרי גאולה

אנגלית



Sound Reading 1

Elizabeth Karvonen

תפילה

תורה

משנה

עברית

א

דרכי הוראה

הוצאת אריק כהן

 = ספרים הנרכשים על ידי ההורים ולא באופן מרוכז על ידי הת"ת.
 יש להקפיד שכל הספרים והמחברות של הבנים יהיו עטופים.
התייחסות זו מחנכת לכבוד והערכה ללימוד ומועילה לשמירה על הספרים.
 חלק מספרי הלימוד מהווים תומכי למידה לרכישת המקצוע והמיומנויות ,ולא תמיד ייעשה שימוש במלואם!
 ניתן להשתמש בספרים משומשים  -בהיותם נקיים ,ריקים ושלמים!
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בס"ד ,אב תשפ"א

ציוד כללי  -לכיתה ד'
 מחברות:
  6מחברות עברית  14שורות  40דף מחברת חשבון  40דף מחברת אנגלית  40דף עטיפות למחברות 3 תיקיות חצי-שקופות
 קלמר עם  2תאים נפרדים המכיל:
  3עפרונות איכותיים מחודדים. מחק לבן פשוט או מחק מחופה פלסטיק. מחדד מתכת. סרגל  15ס"מ ממתכת. מד זוית מספריים. דבק "סטיק"  -לא דבק פלסטי או כל דבק נוזלי אחר! צבעי פסטל או צבעי עפרון (ולא לורדים) עטי סימון (מרקרים) עט כחול ואדום מפית אוכל ומגבת לניגוב ידיים.

יש לרשום שמות על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה.

.

.

ניתן לרכוש את כל הציוד גם ב'צריף ההפתעות' בתיאום מראש.
רחוב דביר  7שלב ב' נוף איילון .טלפון050-9790187 :

נוף איילון ת.ד 160 .מיקוד  * 9978500טל'08-9259244 :

* תלמוד תורה דביר *

פקסwww.dvir.org * ttdvir@gmail.com * 08-9790473 :

