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 !הורים יקרים, שלום וברכה

 

 שנה"ל תשפ"ג -כיתה ו'  -מת ספרים ירש
 

 הערות הוצאה / מחבר שם הספר  מקצוע

    נוסח ההורים –סידור   תפילה

 משנה

 
 משנה סדורה עם פירוש ברטנורא

 מהדורה גדולה -כרכים  6 -
 הרב אליהו דורדק

 הוצאת קורן
  נרכש בכיתה ד'.

  נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

 
 רע"ב ותפארת ישראלמשניות עם פירוש 

 מועדסדר  -
 הוצאת 'וגשל'

  מהדורת 'משנת רחל'

 
 רע"ב ותפארת ישראלמשניות עם פירוש 

 נזיקיןסדר  -
 הוצאת 'וגשל'

 רחל'מהדורת 'משנת 
המשך להיות נצרך בספר זה צפוי 

 השנה לפי צורך.

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

  הרב חיים דוד הלוי קיצור שולחן ערוך  הלכה

+  נביא
 נרכש בכיתה ב'. קורן תנ"ך "ישראל"  פ"ש

  נא בדקו האם הוא במצב ראוי.

 מסכת קידושין -אורייתא   גמרא
 הוצאת מכללת

 'אורות ישראל'

 !עבורכם –נתקבל כתרומה לת"ת 

ללא  בהשאלההילדים מקבלים 
 תשלום.

 ציפי משולם שלב שישי -לומדים להצליח   עברית
 מהדורת אמונה כוכבה גרסון

  חשבון
 ':פלוס 'מסלולים

 ספרי חשבון 3
 + ספר גאומטריה

  מט"ח

  הוצאת רמות מעשה בראשית לכיתה ו'  טבע

 אנגלית
 Open a Book 

 קינןרנה 

 UPPהוצאת 
 

  ישמש את הבנים גם בתיכון אוקספורד אנגלי-עברי עברי-אנגלי -כיס  -מילון לבן 

 

  =   ההוריםבאחריות ספרים. 
   על ידי הת"ת.=  ספרים הנרכשים במרוכז 

 

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

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

  בהיותם נקיים, ריקים ושלמים! -ניתן להשתמש בספרים משומשים 

  

 הפוך דף   
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 לכיתה ו' - ציוד כללי

 

 :מחברות 

 דף  40ה שורמחברות עברית  5 -

 נושאים 2פוליו, מחברת חשבון  -

 דף 40מחברות אנגלית  2 -

 עטיפות למחברות -

  פנקס עם לשוניות( מחברת מילונית אנגליתabc )למילים באנגלית 

  ס"מ 3תיק טבעות פלסטי פוליו, גב  -קלסר 

 2 שקופות-תיקיות חצי 

 תאים נפרדים המכיל 2 עם קלמר: 

 .מחודדיםאיכותיים עפרונות  3 -

 .פלסטיק פשוט או מחק מחופהלבן מחק  -

 .מחדד מתכת -

 זוית-סרגל ישר -

 .ממתכת ס"מ 15סרגל  -

 .מספריים -

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

 (לורדים ולאפסטל או צבעי עפרון )צבעי  -

 עטי סימון )מרקרים( -

 עט כחול ואדום -

  לניגוב ידייםמפית אוכל ומגבת. 

 

 .על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה לרשום שמותיש 

  

 


