תלמוד תורה דביר

)ע"ר(
אב ה'תשע"ט

בס"ד
הורים יקרים ,שלום וברכה!

רשימת ספרים  -כיתה ה'  -ש ה"ל תש"פ
מקצוע



שם הספר

הערות

הוצאה  /מחבר

תפילה



סידור "שפתי תפתח"

הרב מרדכי אליהו זצ"ל
דרכי הוראה

רכש בש ים קודמות.
א בדקו האם הוא במצב ראוי.

פ"ש



תיקון קוראים

לב אבות

רכש בכיתה ב'.



מש ה סדורה עם פירוש ברט ורא
 6 -כרכים  -מהדורה גדולה

הרב אליהו דורדק
הוצאת קורן

תקבל כתרומה בכיתה ד'.
השימוש הש ה – בכרך של סדר מועד.

קו טרס שאלות במש ה על המסכתות ה למדות

מהדורה פ ימית

פרטים יימסרו בעז"ה בהמשך.



קיצור שולחן ערוך

הרב חיים דוד הלוי



הלכה לתלמיד – לכיתה ה'

עמוס מימון



ת "ך "ישראל"

קורן



מסכת ברכות פרק 'אין עומדין' –
כריכה רכה



חוברת לימוד 'יגעת ומצאת'
על פרק 'אין עומדין'

הרב חיים אפרתי

עברית



לומדים להצליח  -שלב חמישי

ציפי משולם
כוכבה גרסון

מהדורת אמו ה

חשבון



'מסלולים' 3 :ספרי חשבון
 +ספר גאומטריה
 +מארז אביזרים

מט"ח

מהדורה זו מבוססת על 'שבילים' ומותאמת למגזר הדתי

חוברת על מערכת ה שימה ומערכת
העיכול

מהדורה פ ימית

פרטים יימסרו בעז"ה בהמשך.

מש ה

הלכה

ביא

גמרא

טבע

א גלית

רכש בכיתה ב' .א בדקו האם הוא במצב ראוי.
חשוב שיהיה עם רש"י מודגש.
אין צורך במהדורה מ וקדת או מ וייל ת.



פלאי היקום  -ספר



פלאי היקום  -חוברת



 – Move onספר  +חוברת

עדה פוקס

יומן לתלמיד

מהדורת הת"תים

כצ לבוגן

יירכש במרוכז דרך הת"ת.
העלות בסך  ₪ 15תיגבה באמצעות הוראת הקבע.

 = ספרים ה רכשים על ידי ההורים ולא באופן מרוכז על ידי הת"ת.
 יש להקפיד שכל הספרים והמחברות של הב ים יהיו עטופים .התייחסות זו מח כת לכבוד והערכה ללימוד ומועילה לשמירה על הספרים.
 חלק מספרי הלימוד מהווים תומכי למידה לרכישת המקצוע והמיומ ויות ,ולא תמיד ייעשה שימוש במלואם!
 יתן להשתמש בספרים משומשים  -בהיותם קיים ,ריקים ושלמים!
 ל וחותכם – ח ות הספרים ' חלת הספר' מאפשרת לרכוש דרכה את הספרים ,שאי ם רכשים דרך הת"ת.
יש לבצע את ההזמ ה באמצעות אתר האי טר ט "זול ספר" ספרי קודש ) zolsefer.co.ilספרים חדשים בלבד ( .אין מכירה במקום !!
איסוף הספרים תון לבחירתכם  -בח ות " חלת הספר" או במשלוח לבית בתשלום.
" חלת הספר" רחוב דביר  13וף איילון ב' .טלפון ,08-8580929 :פקס ,08-9790480 :מייל zolsefer@gmail.com

הפוך דף
וף איילון ת.ד 160 .מיקוד  ,99785טלפון ,08-9259244/3 :פקסwww.dvir.org ,ttdvir@gmail.com ,08-9790473 :



תלמוד תורה דביר

)ע"ר(

בס"ד

ציוד כללי  -לכיתה ה'
 מחברות:
  4מחברות עברית  14שורות  40דף מחברת חשבון פוליו 2 ,ושאים מחברת א גלית  40דף עטיפות למחברות 3 תיקיות חצי-שקופות
 יומן לתלמיד  -מהדורת התתי"ם – יירכש במרוכז דרך הת"ת.
 קלמר עם  2תאים פרדים המכיל:
  3עפרו ות איכותיים מחודדים. מחק לבן פשוט או מחק מחופה פלסטיק. מחדד מתכת. סרגל  15ס"מ ממתכת. סרגל ישר-זוית מספריים. דבק "סטיק"  -לא דבק פלסטי או כל דבק וזלי אחר! צבעי פסטל או צבעי עפרון )ולא לורדים( עטי סימון )מרקרים( עט כחול ואדום מפית אוכל ומגבת ל יגוב ידיים.

יש לרשום שמות על כל הציוד כולל מכשירי הכתיבה.
יתן לרכוש את כל הציוד גם ב'צריף ההפתעות'.
שעות פתיחה :ימים א'  ,ב'  ,ד'  ,ה' :בוקר  10:00-12:00אחה"צ 18:00-20:00
יום ג' :סגור כל היום
יום ו'11:00-13:00 :
רחוב דביר  7שלב ב' וף איילון .טלפון050-9790187 :

וף איילון ת.ד 160 .מיקוד  ,99785טלפון ,08-9259244/3 :פקסwww.dvir.org ,ttdvir@gmail.com ,08-9790473 :

