רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ד
להלן רשימת הספרים והחוברות הנדרשים למקצועות הלימוד השונים ,את הספרים ניתן לרכוש ישירות מחנות יודאיקה – כפר חב"ד
[ 0636063 -30

 ] judaica@chabad.org.ilבהוזלה מיוחדת לשלוחים.

בנות
כיתה

כיתה א'

כיתה ב'

שם הספר

תחום הדעת
קריאה כתיבה 

"מאות לאות"  4חלקים



נפלאות הקריאה –  4חוברות



כתיבה תמה



"לומדים להצליח" – סדרת אמונה

פרטים
בהוצאת "רשת אוהלי י"יצ" ד"ר מיכל רוזנברג
מאת :נטע ביכובסקי
מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון



חומש בראשית



"בראשית דרכנו" חוברת עבודה ללמוד חומש בראשית

[אותיות גדולות]
בהוצאת :חיש – הפצת המעינות

חסידות



חוברת הבעל שם טוב

בהוצאת :לאה הלפרין

הלכה



"נלמד דינים" חלק א'  ,וחלק ב' .

מאת :רחל שפיר ,הדסה קלטוביץ

לשון



"בין השורות"



"אוצרות הלשון"



"לכתוב כמו גדולים"



"לומדים להצליח" שלב שני 'סדרת אמונה'.

ע' באך
בהוצאת מכון תל"ת
הוצאת מ .חאמי
מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון

תורה

כיתה ג'

תורה



חומש בראשית {המשך משנה שעברה}



זורע וקוצר לבראשית חלק ג' {המשך משנה שעברה}



חומש שמות
 זורע וקוצר לחומש שמות 2 -חלקים מהדורה חדשה

בהוצאת שי למורא -פירוש רש"י באותיות רגילות.
הוצאת :בונוס הוצאה לאור



ספר יהושוע



חוברת עבודה לספר יהושוע

בהוצאת אברהם שושן בצבע ירוק – הגירסה
החדשה

הלכה



קצוש"ע גדול עם פסקי אדה"ז

בהוצאת חסדי לב

חסידות



אוריינות



"אוצרות הלשון"



"בין השורות" לכיתה ג'



לומדים להצליח ' -סדרת אמונה'.



חומש במדבר



"לכתך אחרי במדבר"



ספר שופטים



חוברות עבודה לשופטים



מסכת אבות



חוברת עבודה למסכת אבות

נביא

כיתה ד'

אותיות גדולות]
הוצאת  ":בונוס הוצאה לאור".

תורה
נביא
משנה

בהוצאת מכון תל"ת
ע' באך
מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון
בהוצאת 'שי למורא' עם פירוש רש"י בכתב רגיל.
מאת :וילהלם ,לבקיבקר
עם פירוש רש"י ומצודות
מאת :הרב אברהם שושן.
מנויילנת עם פירוש ברטנורא בכתב מרובע
מאת :נחמה דינה קוזלובסקי

חסידות



ספר הזיכרונות חלק א'

" זכרונות מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר הזכרונות
חלק א'.

כיתה ה'

מאת:נ .ד .קוזלובסקי

הלכה



במעגל השנה לכיתה ד'

מאת  :נחמה דינה קוזלובסקי

עברית



"בין השורות"  -לכיתה ד'

בהוצאת ע' באך



אוצרות הלשון



לומדים להצליח – סדרת אמונה

מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון



חומש במדבר {המשך משנה שעברה}



"לכתך אחרי במדבר" {המשך משנה שעברה}

חומש עם רש"י
מאת :וילהלם ,לבקיבקר



חומש דברים



חוברת עבודה "דברים לליבנו"

תורה

נביא

חסידות

מאת :אפרת מעודה



שמואל א' ב'



שמואל א'  -חוברת עבודה לתלמיד

מקראות גדולות
מאת:הרב אברהם שושן.



שמואל ב'  -חוברת לתלמיד

מאת :אברהם שושן.



חוברת האדמו"ר הריי"ץ



"זכרונות מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר הזכרונות

מאת :לאה הלפרין
מאת :נד קוזלובסקי

חלק א' ( .המשך משנה שעברה}

משנה



'משניות משמחות' – שבת ומועדי ישראל

מאת :חנניה מלכה

הלכה ומנהג



קצור שולחן ערוך עם פסקי אדה"ז

בהוצאת חסדי לב

כיתה ו' -ז'

היסטוריה
יהודית



דברי ימי הבית השני

פרידנר

לשון



חוברת "סודות הלשון" לכיתה ה'

בהוצאת י' הלפרין



בין השורות לכיתה ה'



לומדים להצליח "סדרת אמונה"

מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון



חומש דברים {המשך משנה שעברה}

חומש מקראות גדולות



חוברת עבודה "דברים לליבנו" {המשך משנה שעברה}



שמואל ב' {המשך משנה שעברה}



חוברת לתלמיד שמואל ב' {המשך משנה שעברה}



מלאכים א'  -ב'



מלכים א'  -ב' חוברת לתלמיד

תורה
נביא

חסידות

מקראות גדולות
מאת :אברהם שושן
מקראות גדולות
מאת :אברהם שושן

" תניא קדישא" – המעיינות מגיעים חוצה – שער הייחוד רכישה מרוכזת במזכירות בית הספר
והאמונה חוברת מס' 1

הלכה



קיצור שולחן ערוך  -עם פסקי אדה"ז

בהוצאת חסדי לב

ספר המצוות



ספר המצוות להרמב"ם

קה"ת

בת מצוה



בנתיב המצוה

בהוצאת חיש

היסטוריה
יהודית



דברי ימי הבית השני {המשך משנה שעברה}

פרידנר

עברית



מגלים מילים

מאת :ש.ברנד

כיתה ח'



קוראים וכותבים + 9חוברת עבודה



'סודות הלשון' לכיתה ו' {המשך משנה שעברה}

תורה



חומש שמות

חומש מקראות גדולות

נביא



מלאכים ב' {המשך משנה שעברה}



מלכים ב' חוברת לתלמיד {המשך משנה שעברה}

מקראות גדולות
מאת :אברהם שושן



"תניא קדישא" – המעיינות מגיעים חוצה – שער הייחוד

חסידות

והאמונה חוברת מס' { 1המשך משנה שעברה}

 תניא קדישא" – המעיינות מגיעים חוצה – שער הייחוד
והאמונה חוברת מס' 2
ספר המצוות



ספר המצוות להרמב"ם

ימי חב"ד



ימי חב"ד – קה"ת

הלכה



קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמו"ר הזקן

בהוצאת "חסדי לב"

עברית



"מגלים מילים" לכיתה ח'

מאת :ש .ברנד



קוראים כותבים  + 9חוברת עבודה { המשך משנה שעברה}



קורות הדורות חלק א'

היסטוריה
יהודית

מאת :פ .רייסנר

בנים
כיתה א'

כיתה ב'

קריאה
כתיבה

חומש



"מאות לאות"  4חלקים



נפלאות הקריאה –  4חוברות



כתיבה תמה



"לומדים להצליח" – סדרת אמונה



בראשית



"בראשית דרכנו" חוברת עבודה ללמוד חומש בראשית

בהוצאת "רשת אוהלי י"יצ" ד"ר מיכל
רוזנברג
מאת :נטע ביכובסקי
מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון
"המפואר – מאירת עינים"
בהוצאת " חיש הפצת המעיינות



מסכת ברכות



'ברכות המשנה שלי'

"משניות מאירות" עם ציורים.
חוברת עבודה על מסכת ברכות ,בהוצאת מ'
סופר

חסידות



חוברת הבעל שם טוב

בהוצאת :לאה הלפרין

הלכה
ומנהג



חודש החגים,

בהוצאת מ' סופר



חנוכה – "חג שכולו אור".



פסח – 'חודש האביב ומה שמסביב'.



"בין השורות"



"אוצרות הלשון"



"לכתוב כמו גדולים"



"לומדים להצליח" שלב שני 'סדרת אמונה'.

משנה

לשון

ע' באך
בהוצאת מכון תל"ת
הוצאת מ .חאמי
מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון

כיתה ג'

חומש

משנה

חסידות

כיתה ד'



חומש בראשית {המשך משנה שעברה}



זורע וקוצר לבראשית חלק ג' {המשך משנה שעברה}



חומש שמות



"בינו במקרא" חלק ה' ,ו' ,ז'.



מסכת סוכה



'סוכה המשנה שלי'



"מסכת ראש השנה"

 תניא  -חוברות ליקוטי אמרים תניא לחיילי צ"ה – פרקים א',
ל"ב –  2חוברות

{אותיות גדולות]
הוצאת  ":בונוס הוצאה לאור".
בהוצאת שי למורא -פירוש רש"י באותיות
רגילות.
מאת :אליהו חן.
"משניות מאירות" עם ציורים
בהוצאת מ' סופר
"משניות מאירות"
מאת :זלטה פריימן



חוברת " -אדמור הזקן" מקראה בחסידות עם משימות לתמיד

מאת לאה הלפרן

עברית



בין השורות לכיתה ג'

מאת :ע' ,באך

חומש



חומש במדבר



"לכתך אחרי במדבר"  5חלקים

פירוש רש"י עם כתב רש"י
בהוצאת  :בית ספר חב"ד צפת



מסכת "בבא מציעא" פרק "אלו מציאות" חוברת 'המציאה'

גמרא מנויילנת

גמרא

חלק א'
משנה



מסכת יומא



מסכת מגילה

משניות מאירות
משנה מנויילנת



מסכת תענית



ספר יהושוע



חוברת עבודה לספר יהושוע

בהוצאת :אברהם שושן בצבע ירוק

הלכה
ומנהג



במעגל השנה לכיתה ד'

מאת :נחמה דינה קוזלובסקי

חסידות



"זכרונות מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר הזכרונות חלק א'.

מאת :נחמה דינה קוזלובסקי



חוברת "האדמו"ר המהר"ש" מקראה בחסידות עם משימות

נביא

לתלמיד

כיתה ה'

משנה מנויילנת

מאת :לאה הלפרין

עברית



'בין השורות' לכיתה ד'

מאת :ע' באך.

גמרא



פרק 'הכונס'

גמרא מנוילנת

משנה



מסכת 'ביצה'



מסכת 'מידות' חוברת בוני המקדש



מסכת 'מועד קטן'

יוני גרינשטיין
בהוצאת  :מ .סופר
משנה מנויילנת



חומש דברים



חוברת עבודה 'דברים לליבנו'

חומש
נביא
חסידות

עם פירוש רש"י בכתב רש"י
מאת :אפרת מעודה



ספר שופטים



חוברת עבודה לספר שופטים

פירוש רש"י ומצודות
מאת :אברהם שושן



תניא  -חוברות ליקוטי אמרים תניא לחיילי צ"ה – פרק ל"ב

מאת :זלטא פריימן



ספר הזכרונת חלק א' (המשך משנה שעברה)



כיתה ו'

הלכה
ומנהג

 לקט הלכות לתלמידים מתוך קיצור שולחן ערוך עם פסקי
אדמו"ר הזקן

מאת  :ביסטריצקי

אידיש



'קליינע אידישע קלאנגען'

לרכישה ב'יודאיקה' כפ"ח

עברית



בין השורות לכיתה ה'

מאת :ע' באך.

גמרא



פרק 'המניח' במסכת בבא קמא – [לעיונא]



פרק 'תפילת השחר' {רביעי} במסכת ברכות [ -לגירסא]

גמרא מנויילנת
גמרא מנויילנת

משנה



"פני שבת"

יוני גרינשטיין

חסידות



מעיין חי לתלמידים רמה { 3ספר}



מעיין חי לתלמידים – חוברת עבודה רמה 3
 חומש דברים

חומש


חוברת עבודה 'דברים לליבנו' חלק א' ,חלק ב'.

עם רש"י בכתב רש"י
מאת :אפרת מעודה



שמואל א'



חוברת עבודה לספר שמואל א'

עם פירוש רש"י ומצודות
מאת  :אברהם שושן

הלכה
ומנהג



שבח המועדים

בהוצאת קה"ת

אידיש



אידישע קלאנגען' חלק א'

עברית



בין השורות לכיתה ו'

מאת :ע' ,באך

גמרא



גמרא מסכת 'בבא מציעא' פרק 'השוכר את האומנין' –עיונא

גמרא מנויילנת

נביא

כיתה ז' גמרא

וספר הזכרונות חלק ב'

בהוצאת קה"ת

כיתה ח'



מסכת מגילה {גירסא{

משנה



"פני שבת" {המשך משנה שעברה}

חומש



חומש דברים {המשך משנה שעברה}



חוברת "דברים לליבנו" חלק ב'

מאת :אפרת מעודה

הלכה



שבח המועדים {המשך משנה שעברה}

בהוצאת קה"ת

אידיש



אידישע קלאנגען' חלק א' {המשך משנה שעברה}



אידישע קלאנגען' חלק ב'

עברית



בין השורות לכיתה ז'

מאת :ע' ,באך

גמרא



מסכת בבא מציעה פרק 'המפקיד'{ .עיונא}

גמרא מנויילנת



מסכת פסחים פרק רביעי {גירסא}



מסכת פסחים



מסכת שקלים



חומש ויקרא {המשך משנה שעברה}



חוברת עבודה לחומש ויקרא – חוברת ב'{ .המשך משנה שעברה}

מאת :שי אלבוים

חסידות



"מתחילים תניא"

בהוצאת :רשת אוהלי יוסף יצחק

הלכה



"שבח יקר"

בהוצאת קה"ת

אידיש



אידישע קלאנגען' חלק ב' {חלק מהתלמידים רכשו בשנה שעברה}

עברית



בין השורות לכיתה ז' {המשך משנה שעברה}

משנה
חומש

יוני גרינשטיין

משנה מנויילנת
משנה מנויילנת

מאת :ע' ,באך.

אביזרי ציוד לגן חובה וטרום חובה
 תיקיה שקופה
 מחברת ציור (דפים חלקים) לאימון כתיבת
האותיות.
 קרפים בצבעים שונים
 פלסטלינה
 חב' שמיניות בריסטול בצבעים שונים
 צלופן צבעוני

אביזרי ציוד לכל תלמידי ה'בית ספר נט'
 קלסר לכל מקצוע
 נילוניות לקלסר
 06 מחברות שורה  43דף.
 טושים


צבעים

 עטים :כחול ,שחור ,אדום
 5 עפרונות

 דבקיות בצבעים שונים

 מחק

 מקלות ארטיק/גפרורים

 מחדד

 דבק
 מספריים


עפרונות
 מחק

 סרגל  63ס"מ
 דבק פלסטיק 0-יחי'
 דבק שקוף  6יחי'
 מספריים טובים  6יחי'



צבעים

 0 חבילה שמיניות צבעוניות (לפחות  03יחי')



טושים

 5 שמיניות זהב 5 ,שמניות כסף 5 .זוהרות.



מחדד

 ניירות קרפ,

 שדכן  +סיכות



מנקב חורים

 פלסטלינה ב 8צבעים
 מקלות רופא.
 03 יחי' קרטון ביצוע.
 4 יחי' קלקר.
 חבי' סול צבעוני -חתוך לשמיניות.
 נצנצים
 קישוטים שונים.
 דפים למדפסת -בכמות מספיקה לכל השנה .דיו למדפסת.

