חוברות ללימוד אנגלית
המותאמות לחבילות שעורי אפליקציית

!

TM

היעזרו בחוברות הלימוד עם או ללא צורך בהורדת האפליקציה .החוברות מעודדות התקדמות מובנית
מהירה בשלבים השונים.
 5חוברות לימוד המותאמות לחבילות שעורי אפליקציית .The English Club
בכל חוברת  01שיעורים .כל חוברת מכילה דפי תרגול לכל שיעור ( 4דפים בכל שיעור) ,ונוחה מאד
לעבודה עצמית .ניתנת לפתוח שטוח ולקפל דפים שלא עובדים בהם אחורה (הכריכה בספירלה)
לנוחיות כתיבהת קריאה ,ושיפור ריכוז.
עלות כל חוברת( ₪ 01 :לא כולל דמי משלוח).
כריכת החוברות:
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דוגמאות לדפי תרגול לשיעור :8

לימוד אותיות חדשות

מילים חדשות

כתיבת מילים לפי צליל

קריאת סיפור

לפרטים נוספים:כנסו לאתר www.englishclubapp.com
צור קשר:

פרן לויט
דוא"לflevitt@mindspring.com :
(972) 050-731-4843
נייד:

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה !!!
אנו "עסק חברתי" המשקיע בלימוד השפה האנגלית לאוכלוסיות המתקשות בלימוד השפה

טופס הזמנת חוברות
 02שקל לחוברת  5 +שקל למשלוח עבור כל חוברת
כמות

חוברות:
חבילה ( 0שלבים )0-01
חבילה ( 0שלבים )00-01
חבילה ( 3שלבים )00-31
חבילה ( 4שלבים )30-41
חבילה ( 5שלבים )40-51
מספר חוברות סה"כ:

Workbooks:
)Pack 1 (levels 1-10
)Pack 2 (levels 11-20
)Pack 3 (levels 21-30
)Pack 4 (levels 31-40
)Pack 5 (levels 41-50
Total number of books:

מספר חוברות כפול = ₪ 01
מספר חוברות כפול (עלות
הובלה*) = ₪ 5
סה"כ להזמנה =
* ניתן לחסוך בעלויות הובלה ע"י איסוף מהכתובת הרשומה מעלה או בבנימינה.
____ירושלים _____ בנימינה
למעוניין לאסוף עצמאית נא לציין כאן:
כתובת למשלוח:
שם  +שם משפחה________________________________________
רחוב _____________________________________
שם עיר/יישוב ומיקוד __________________________________
טלפון  ______________________ :כתובת דואר אלקטרוני
_______________________________
אפשרויות תשלום:
אנא מילאו את הטופס ושלחו לflevitt@mindspring.com :
נא לצרף קבלה של העברה בנקאית עבור פרן לויט ,בנק לאומי ( ,)01סניף ,313
מספר חשבון 01010/04
או תשלחו צ'ק עבור פרן לויט לכתובת :רח' החלוץ  ,5//4בית הכרם ירושלים
31013
נשלח חשבונית עם החוברות.
שאלות? אנא צרו קשר עם פרן באימייל,flevitt@mindspring.com :
או בסלולרי 050-731-4843
אנו "עסק חברתי" המשקיע בלימוד השפה האנגלית לאוכלוסיות המתקשות בלימוד השפה

