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 !הורים יקרים, שלום וברכה

 

 שנה"ל תשפ"ב -כיתה א'  -ימת ספרים רש
 

 הערות הוצאה / מחבר שם הספר  מקצוע

 סידור "שפתי תפתח"  תפילה
 הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 דרכי הוראה

הת"ת, בעלות של יירכש ברכישה מרוכזת דרך 
20 .₪ 

 ייגבה באמצעות ההו"ק.

תירכש ברכישה  –עטיפה מעוצבת לסידור 
 מרוכזת.

 פרטים בתחילת שנה.

  תורה
 חומש בראשית

 מהדורת אריאל
 !עבורכם –נתקבל כתרומה לת"ת  קורן

 הילדים מקבלים ללא תשלום.

  עמוס מימון לכיתה א' –הלכה לתלמיד   הלכה

 עברית

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

 חוברות 6 מרחביה –רשת נועם  לקרוא בנועם 

  הוצאה לאור 'אח"י' חיה קושניר בכתבנהנים לכתוב 

  חשבון

 'מסלולים פלוס':

 –חשבון 
 + מארז אביזרים 1-3ספרים 

 –גאומטריה 
 ספר + מארז אביזרים

  מט"ח

  טבע
 'טבע פלא'

 סביבה – 2 חלק
 םבעלי חיי – 4חלק 

 מט"ח
ויעברו  החוברות יירכשו ברכישה מרוכזת

 הת"ת.  התאמה ע"י

 באמצעות הו"ק.יגבה תשלום ה

 

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

 

 עטופיםשכל הספרים והמחברות של הבנים יהיו  יש להקפיד. 
 לכבוד והערכה ללימוד ומועילה לשמירה על הספרים. התייחסות זו מחנכת

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

  בהיותם נקיים, ריקים ושלמים -להשתמש בספרים משומשים ניתן! 

 

  

 הפוך דף   
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 לכיתה א' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 )לא מחברת 'חכמה'( דף 40שורות  10עברית מחברות  5 -

 מחברת חשבון -

 למחברות שקופותעטיפות  -

 3 (אחת מכל צבע –ירוק, צהוב, תכלת )שקופות -קיות חציתי 

 תאים נפרדים המכיל 2 עם קלמר: 

 .מחודדיםאיכותיים עפרונות  3 -

 .פשוט או מחק מחופה פלסטיקלבן מחק  -

 .מחדד מתכת -

 .ממתכת ס"מ 15סרגל  -

 .מספריים -

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

 (לורדים ולאפסטל או צבעי עפרון )צבעי  -

 )לשיעורי עברית(. צהוב ותכלתעטי סימון )מרקרים( בצבע  2 -

 (20x30לוח מחיק קטן ) -

 טושים מחיקים בצבעים שונים 2 -

  פרטים ישלחו בנפרד .יירכש ברכישה מרוכזת –אחסון משולש. 

 לניגוב ידיים מפית אוכל ומגבת. 

 

 .על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה לרשום שמותיש 

 

.                                                                . 

 

 . ' בתיאום מראשצריף ההפתעות'ניתן לרכוש את כל הציוד גם ב

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