ב"ה

רשימת ספרי הלימוד לשנת ה'תשפ''ב
ב'חיידר נט' וב'בית ספר נט' שע"י 'משרד השלוחים'
להלן רשימת הספרים והחוברות למקצועות הלימוד השונים .חשוב להיערך ולרכוש את כל רשימת הספרים בהקדם האפשרי.
שימו לב :ניתן לבצע הזמנה מרוכזת של כל הספרים ,כבר היום ,בחנות יודאיקה בכפר חב"ד במספר הוואטסאפ.021606930 :
בחנות ניתן לרכוש הספרים כולל משלוח ישירות למקום שליחותכם.

'חיידר נט'
תחום הדעת

פרטים

שם הספר

כיתה א'
תפילה



חוברת "תפילתי"

מאת :צביה אוחיון

קריאה כתיבה



"אותיות מאירות" – כל הסט

יו"ל ע"י ה'רשת'

הלכה



ראשונים בהלכה

יו"ל ע"י ה'רשת'

כיתה ב'
תפילה



סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.

חומש



מאירת עינים
חומש בראשית
"בראשית דרכינו"  -חוברת  - 9פרשות בראשית ,נח ,לך-לך .בהוצאת :חיש – הפצת המעינות



"בראשית דרכנו"–  3חוברות (פרשת וירא עד הסוף)



חובה לרכוש אך ורק את המהדורה החדשה!!



קה"ת

ב"ה



'ברכות המשנה שלי' (אין צורך לקנות משנה בנפרד)

בהוצאת מ' סופר



מסכת 'ראש השנה'

"משניות מאירות"

חסידות



חוברת הבעל שם טוב

בהוצאת :לאה הלפרין

הלכה ומנהג



חודש החגים,

בהוצאת מ' סופר



חנוכה – "חג שכולו אור".



פסח – 'חודש האביב ומה שמסביב'.

ניגונים



חוברת 'שיעור ניגונים' שנה שניה –  2חוברות

יו''ל ע''י ח .ברנשטוק

לשון



"בין השורות"



"אוצרות הלשון" – רק מהדורה חדשה



"אותיות מאירות " אותיות הכתב (משנה שעברה)

ע' באך
בהוצאת מכון תל"ת
יו"ל ע"י ה'רשת'

משנה

כיתה ג'


סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.



מחברות  90שורות

משנה



'סוכה המשנה שלי' (אין צורך לקנות משנה בנפרד)

הוצאת מ .סופר

הלכה



'משפחה כהלכה' – כשרות המאכלים.

יו"ל ע"י ה'רשת'



'משפחה כהלכה' – בין אדם לחברו.



משפחה כהלכה  -חגי תשרי



משפחה כהלכה-מאירים בחנוכה

תפילה

קה"ת

ב"ה



משפחה כהלכה –פורים ופסח

חסידות



חוברת " -אדמור הזקן" מקראה בחסידות עם משימות לתלמיד

מאת לאה הלפרן

באורי תפילה



'משפחה כהלכה' – תפילה וברכות.

יו"ל ע"י ה'רשת'

חומש



חומש שמות

שי למורא -פירוש רש"י באותיות רגילות.



שמות "תורת אמת" חלק א  +חלק ב '– מהדורה חדשה

מאת :אברהם שושן



ספר יהושוע



חוברת עבודה לספר יהושוע – תורת חיים – מהדורה חדשה

פירוש רש"י ומצודות
בהוצאת :אברהם שושן

ניגונים



חוברת 'שיעור ניגונים' שנה שלישית – חוברת 1

יו''ל ע''י ח .ברנשטוק

עברית



בין השורות לכיתה ג'

מאת :ע' ,באך

נביא

כיתה ד'
תפילה
גמרא

משנה



סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.



מחברות  90שורות



מסכת "בבא מציעא" פרק "אלו מציאות"



חוברת 'המציאה' חלק א'

גמרא מנויילנת
י .טירר



'יומא-המשנה שלי' (אין צורך לקנות משנה בנפרד)



מסכת מגילה



'תענית-המשנה שלי' – כולל חוברת מדבקות

בהוצאה מ .סופר
משנה מנויילנת
בהוצאה מ .סופר

(אין צורך לקנות משנה בנפרד)

קה"ת

ב"ה

חסידות



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

מאת :לאה הלפרין

לתלמיד

חומש



חומש במדבר



"לכתך אחרי במדבר"  3חלקים – מהדורה חדשה

בהוצאת בלום
בהוצאת  :בית ספר חב"ד צפת



ספר שופטים



חוברת עבודה לספר שופטים – "תורת אמת"

פירוש רש"י ומצודות
מאת :הרב אברהם שושן.

הלכה



'הלכות והליכות'  3חוברות

יו"ל ע"י ה'רשת'

ניגונים



חוברת 'שיעור ניגונים' שנה רביעית – חוברת אחת

יו''ל ע''י ח .ברנשטוק

עברית



"בין השורות" לכיתה ד'



"סודות הכתיב" לכיתה ד'

מאת :ע' באך.
מאת :י .הלפרין

נביא

כיתה ה'
תפילה
גמרא
משנה



חת"ת



מחברות  91שורות



פרק 'הכונס'



חוברת עבודה על 'הכונס' – וכתבתם



מסכת 'ביצה'



מסכת 'מידות' חוברת בוני המקדש



מסכת 'מועד קטן'

בהוצאת קה"ת
גמרא מנוילנת
הוצאת  :ד .בלינדר
יוני גרינשטיין
בהוצאת  :מ .סופר
משנה מנויילנת

ב"ה

חסידות



"חיים תניא" חלק 9

בהוצאת הרש"ת

חומש



חומש ויקרא



'פשט התורה' 1 -חוברות (חוברת לכל פרשה)

בהוצאת בלום
מאת אברהם שריקי



שמואל א'



חוברת עבודה לשמואל א' – בשבילי התנ''ך

הלכה ומנהג



הלכות והליכות –  3חלקים (משנה שעברה)

אידיש



'קליינע אידישע קלאנגען'

עברית



בין השורות לכיתה ה

נביא

עם פירוש רש"י ומצודות
הוצאה לאור מ .סופר ( -ישלח ממשרד
בספ"נט)

יו"ל ע"י ה'רשת'
מאת :ע' באך.

כיתה ו'
תפילה



חת"ת



מחברות שורה

בהוצאת קה"ת



פרק 'המניח' במסכת בבא קמא – [לעיונא]



פרק 'תפילת השחר' -במסכת ברכות [ -לגירסא]

גמרא מנויילנת
גמרא מנויילנת

משנה



"פני שבת"

יוני גרינשטיין

חסידות



"חיים תניא" חלק 3

בהוצאת הרש"ת.

חומש



חומש דברים

בהוצאת בלום

נביא



שמואל ב'

עם פירוש רש"י ומצודות

גמרא

ב"ה



"תורת אמת" שמואל ב'– מהדורה חדשה!

מאת  :אברהם שושן

הלכה ומנהג



הלכות והליכות  3חלקים (משנה שעברה)

יו"ל ע"י ה'רשת'

טעמי המקרא



חוברת "פשטא" לטעמי המקרא

מאת :הרב מ .שיינר

אידיש



'אידישע קלאנגען' 9

עברית



בין השורות לכיתה ו'

מאת :ע' ,באך

כיתה ז'


חת"ת



מחברות שורה



מסכת בבא מציעא–'השוכר את האומנין'  -עיונא



מסכת תענית {גירסא{

משנה



מסכת אבות

משנה מנויילנת – עם ברטנורא

תניא



ספר תניא

בהוצאת קה''ת

חסידות



ליקוטי שיחות חלקים א-ב – רעיונות לפרשת השבוע

חומש



חומש שמות – מקראות גדולות עם מפרשים

רש"י בכתב רש"י

נביא



מלכים א'



חוברת עבודה "נביאים ראשונים" מלכים א'

עם פירוש רש"י ומצודות
בהוצאת :אברהם שושן

בר מצוה



קלסר עם ניילוניות מחוברות עבור פרוייקט בר-מצוה

הלכה



שבח יקר

תפילה
גמרא

בהוצאת קה"ת
גמרא מנויילנת

בהוצאת קה"ת

ב"ה

אידיש



שבח המועדים



הרבי מדבר לילדי ישראל חלק א' ב' – באידיש (למי שיש בבית)

כיתה ח'
תפילה



חת"ת

בהוצאת קה"ת

גמרא



מסכת בבא קמא פרק א'  -ארבע אבות נזיקין –עיונא



מסכת תענית {גירסא{  -עוז והדר

גמרא מנויילנת
גמרא מנויילנת

משנה



מסכת אבות

משנה מנויילנת עם ברטנורא

חסידות



ליקוטי שיחות חלקים א-ב – רעיונות לפרשת השבוע

חומש



חומש שמות – מקראות גדולות עם מפרשים

רש"י בכתב רש"י

נביא



מלכים א'



חוברת עבודה נביאים ראשונים  -למלכים א'

עם פירוש רש"י ומצודות
מאת :אברהם שושן



שבח יקר

בהוצאת קה"ת



שבח המועדים

הלכה

ב"ה

בית ספר נט
תחום הדעת



שם הספר

פרטים

כיתה א'
תפילה



חוברת "תפילתי"

מאת :צביה אוחיון

קריאה כתיבה



"אותיות מאירות"

בהוצאת "רשת אוהלי י"יצ"



"אותיות מאירות" -אותיות הכתב"



ראשונים בהלכה

הלכה

בהוצאת "רשת אוהלי י"יצ"

כיתה ב'
תפילה



סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה



חומש בראשית

[אותיות גדולות]



"בראשית דרכינו"  -חוברת  - 9פרשות בראשית ,נח ,לך-לך .בהוצאת :חיש – הפצת המעינות



"בראשית דרכנו"–  3חוברות (פרשת וירא עד הסוף)

חסידות



חוברת הבעל שם טוב

בהוצאת :לאה הלפרין

הלכה



הלכה בשמחה

יו"ל ע"י הרשת



חודש האביב ומה שמסביב

מ.סופר



"אוצרות הלשון"

בהוצאת מכון תל"ת



"מילים מאירות"



"שטף קריאה"

בהוצאת רשת אוהלי יוסף יצחק
בהוצאת רשת אוהלי יוסף יצחק

עברית

ב"ה

כיתה ג'
תפילה



סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה



חומש בראשית (המשך משנה שעברה)

[אותיות גדולות]
בהוצאת :חיש – הפצת המעינות
בהוצאת שי למורא -פירוש רש"י באותיות
רגילות.





"בראשית דרכנו" (המשך משנה שעברה)

חומש שמות

"תורת אמת" חוברת לתלמיד על ספר שמות –מהדורה

חדשה חלק א'

נביא

חסידות



מדבקות לאלבום המשכן וכליו +ערכת מדבקות

הרב אברהם שושן
מרכז פסג"ה "מחשבת בצלאל"



ספר יהושוע



חוברת עבודה לספר יהושוע – תורת חיים



ספר שופטים



חוברות עבודה לשופטים – מהדורה חדשה!

עם פירוש רש"י ומצודות
בהוצאת אברהם שושן בצבע ירוק –החדשה
עם פירוש רש"י ומצודות
מאת :הרב אברהם שושן.



חוברת הבעל שם טוב (המשך משנה שעברה)

 חוברת " -אדמו"ר הזקן" מקראה בחסידות עם משימות
לתלמיד
עברית
כיתה ד'

מאת :לאה הלפרין
מאת :לאה הלפרין



"אוצרות הלשון"

בהוצאת מכון תל"ת



"עברית בנועם" לכיתה ג' -חלק א'

הוצאת יבנה | בונוס

ב"ה

תפילה



סידור תהילת ה' בינוני

קה"ת

תורה



חומש במדבר



"לכתך אחרי במדבר"–  3חוברות  -מהדורה חדשה

חומש בכתב רש"י
מאת :וילהלם ,לבקיבקר



ספר שופטים



חוברות עבודה לספר שופטים (נרכש בשנה שעברה)

עם פירוש רש"י ומצודות
מאת :הרב אברהם שושן.

משנה



"משניות משמחות"-מסכת אבות לכיתות ג-ה

הרב חנניה מלכה ,מו"ל "אורות ישראל"

חסידות



אדמו"ר המהר"ש



"המושגים החסידיים שלי"

מאת :לאה הלפרין
"רשת אוהלי יוסף יצחק"

הלכה



קיצור שולחן ערוך

יו"ל ע"י ה'רשת'

עברית



"עברית בנועם" לכיתה ד (גירסא ישנה)



"סודות הלשון"

הוצאת יבנה | בונוס
בהוצאת י' הלפרין

נביא

כיתה ה'
תפילה



חת"ת

קה"ת

תורה



חומש ויקרא

חומש עם רש"י בכתב רש"י
מאת אברהם שריקי

' פשט התורה' 1 -חוברות (חוברת לכל פרשה)  +חוברת מאגר
שאלות ותשובות.
נביא



שמואל א'



שמואל א'  -חוברת עבודה לתלמיד – (נרכש בשנה שעברה)

מקראות גדולות
מאת:הרב אברהם שושן.

ב"ה

חסידות



"המושגים החסידיים שלי" (המשך משנה שעברה)

"רשת אוהלי יוסף יצחק"



חוברת האדמו"ר הריי"ץ

מאת :לאה הלפרין



ספר הזיכרונות חלק א'

קה"ת

" זכרונות מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר הזכרונות חלק
א' – .מהדורה מקוונת להדפסה

מאת :נ.ד קוזלובסקי  .מהדורה מקוונת
להדפסה



חיים תניא –  – 9מהדורה חדשה בלבד

בהוצאת :רש"ת

הלכה ומנהג



קצור שולחן ערוך עם פסקי אדה"ז

בהוצאת חסדי לב

משנה



"משניות משמחות" -שבת ומועדי ישראל

הרב חנניה מלכה ,מו"ל "אורות ישראל"

היסטוריה יהודית



המאבק על הרוח

תהילה הרץ

עברית



"סודות הלשון" לכיתה ה'



"עברית בנועם" לכיתה ה

בהוצאת י' הלפרין
הוצאת יבנה | בונוס

כיתה ו'
תפילה



חת"ת

קה"ת

תורה



חומש דברים

חומש מקראות גדולות



דברים לליבנו חלק א' ב'



שמואל ב'



חוברת לתלמיד שמואל ב' – מהדורה חדשה! ( נרכש בשנה

נביא

שעברה)

מקראות גדולות
מאת :אברהם שושן

ב"ה

חסידות



"חיים תניא" חלק  - 9המשך משנה שעברה

בהוצאת הרשת

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}



קורות הדורות חלק א'

פרידנר
מאת :פ .רייסנר



סודות הלשון לכיתה ו'



'בין השורות' לכיתה ו'

מאת :י .הלפרין
בעריכת פנינה מ .בהוצאת מכון תל"ת

עברית
כיתה ז'
תפילה



חת"ת ,ספר המצוות

תורה



חומש דברים



דברים לליבנו חלק ב' (המשך משנה שעברה)



חומש בראשית

חומש מקראות גדולות



מלכים א'



מלכים א' – חוברת לתלמיד – (נרכש בשנה שעברה)

מקראות גדולות
מאת :הרב אברהם שושן.

חסידות



חיים תניא חלק 3

יו"ל ע"י הרשת

הלכה



קצור שולחן ערוך



שמירת הכשרות

נביא

קה"ת

הרב גדסי

ב"ה

משנה
עברית
היסטוריה יהודית



מסכת שבת



בבא מציעא

קהתי עם פרוש ברטנורא
קהתי עם פרוש ברטנורא



סודות הלשון לכיתה ז



נקרא בדרכינו חלק א'

מאת :י .הלפרין
דורית אופק



קורות הדורות חלק א' (המשך משנה שעברה)

מאת :פ .רייסנר

כיתה ח'
כללי



חת"ת ,ספר המצוות

תורה



חומש שמות

חומש מקראות גדולות

נביא



מלכים ב' מקראות גדולות

מאת :הרב אברהם שושן.



מלכים ב'  -חוברת לתלמיד( -משנה שעברה)



שמירת השבת



קצור שולחן ערוך

חסידות



חיים תניא ( 3המשך משנה שעברה)

עברית



סודות הלשון לכיתה ח  -מהדורה חדשה בלבד

מאת :י .הלפרין

היסטוריה



קורות הדורות חלק ב'

מאת :פ .רייסנר

משנה



מסכת בבא מציעא (משנה שעברה)

קהתי עם פרוש ברטנורא

ספר המצוות



ספר המצוות להרמב"ם

קה"ת

הלכה ומנהג

הרב גדסי

ב"ה

כיתה ט'
כללי



חת"ת ,ספר המצוות

תורה



חומש דברים

חומש מקראות גדולות

נביא



יחזקאל

מקראות גדולות



תהילים



שמירת התפילה



קיצור שולחן ערוך

הסטוריה



פרקים בתולדות ישראל בדורות האחרונים

מ.אוסטרי

משנה



מסכת ביכורים

עם פירוש ברטנורא ועיקר תוי"ט



מסכת סנהדרין

ספר המצוות



ספר מצוות

ליקוטי שיחות



ליקוטי שיחות המתורגם חלק א' וב'

הלכה

הרב גדסי

קה"ת

