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אפשרויותמחיר כוללעמ׳המוצר

מוצר פיזי בלבד45 52₪ כרטיסים, קופסה, הוראות לכמה אפשרויות משחק.1משחק ״זוגותיות״

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום50 ₪פלקט צבעוני מנויילן, כרטיסי א׳ ב׳ לפעילות2קישוט ״קוראים לי״

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום40 ₪כרטיסים צבעוניים בגודל 5 ס״מ * 20 ס״מ, מנויילנים3משחק ״אותה אות״

משחק ״רב תו״
מאת ש. שרייבר

כרטיסים בכל אותיות הא״ב עם כל התנועות+כרטיסי פעולה 4
+גלגל ומחוג+שעון חול+חוברת הוראות ל-16 משחקים

מוצר פיזי בלבד120 ₪

5קישוט ״תיהלוך בקריאה״
6

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום80 4₪ פלקטים: פתיח, טרום קריאה, במהלך קריאה ולאחר קריאה
ניתן לקבל כקיר פעיל בתוספת 10 ש״ח.

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום70 ₪ פלקט + 15 דפי משימות מותאמות, מנויילנים לשימוש חוזר7קישוט ״נעים בקריאה״ 

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום40 ₪פלקט גלידה + לוח התקדמות אישי לתלמיד8קישוט ״קריאה מתוקה״

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום40 ₪פלקט לקיר + 2 סרגלים לשולחן + לוח התקדמות אישי9קישוט ״סרגל כתב״

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום40 ₪כרטיסי שורש+מוספיות בפועל ובשם, פעלים וש״ע עם שייכות10קישוט ״מטריצה דקדוקית״

-11קישוט ״קולות״
14

4 פלקטים + כרטיסי פעילות תואמים
הסבר כתוב ובעל פה לפי הצורך

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום150 ₪

אלבום של כוח - 
תוספת ל״קולות״

דפים בגודל מיני אלבום לסיכום הפעילות בסוף שנה,15
ולתיעוד חוויות מעצימות בעקבות ה״קולות״

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום30 ₪

קישוט וכרטיסי פעילות 
״נקודות אשרי״

פלקט + מחוג, ערכה מקצועית ובה 150כרטיסי פעילות ב-6 16
נושאי העצמה, מאת יועצת רב תחומית ומאפשרת מוסמכת

מוצר פיזי בלבד220 ₪

קובץ מייל, או הדפסה בתוספת תשלום30 ₪פלקט לפינת חשבון17קישוט ״בונים חשבון״

הדפסה רק לאחר תשלום.	 

תינתן חשבונית עוסק פטור )אין צורך להוסיף מע״מ(.	 

משלוח קובץ במייל כרוך בהתחייבות שלא להפיץ אותו.	 

המחיר אינו כולל דמי משלוח. ניתן לקחת באיסוף עצמי מכתובתנו בבני ברק.	 

שבילים
ספרי לימוד להוראת הלשון, הבנה, הבעה ומה שביניהם

דרך סלולה בהוראת העברית
חווית למידה למורה ולתלמיד

okmail.co.il@5793314, טל׳: 054-8424783 א. כהן  

שנה טובה ומתוקה! 
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