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הורים יקרים,
אנו שמחים לקדם אתכם בברכת "ברוכים הבאים" לשנת ה'תשע"ד ב'בית-ספר נט' שע"י
משרד השלוחים.
כדי שתוכלו להתכונן לקראת שנת הלימודים החדשה כראוי ,ערכנו עבורכם 'מדריך להורה'.
במדריך תמצאו מידע כללי על בית-הספר ותערכו היכרות עם כללי בית הספר .אנא קראו
בעיון את המדריך התועלתי ,שיסייע לילדכם לעבור את השנה בהצלחה.
שיתוף הפעולה שלכם ומעורבותכם יבטיחו חוויה חינוכית חיובית ומעשירה לילדכם.
אנו מקווים לחוות שנה נפלאה יחד ,ויה"ר שילדיכם יזכו ללמוד ולהצליח ,מתוך בריאות
איתנה ושמחה ,ולגרום נחת רוח חסידי אמיתי לכם ההורים ,ויתנהגו לנחת רוח הרבי
להיותם 'נר להאיר' את סביבתם ,ויהיו חדורים ביראת שמים וחיות בעבודת ה' ,ועם רוח
שליחות להפיץ המעיינות חוצה ,נזכה כולנו יחד לעשות נחת רוח למשלח .

שנת לימודים פוריה ומוצלחת
חוי קסטל
מנהלת ה'בית-ספר נט'
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הוראות טכניות
הכיתות הוירטואליות שלנו הופכות את הלמידה מרחוק להרפתקה מרתקת ומדרבנת .על
מנת שתוכלו להתחבר לכיתה כראוי עליכם לוודא שיש ברשותכם את הציוד הבא:
 מחשב חיבור מהיר לאינטרנט מצלמת אינטרנט מיקרופון ואוזניות (מומלץ לבחור בדגם המשאיר את הידיים חופשיות כמו בתמונה)תלמיד ללא מצלמה ,אוזניה או מיקרופון לא יוכל להשתתף בשיעור .עליכם לוודא שהציוד
יהיה מוכן ביום כ"ב אלול ,ה=.8282
הכיתות הוירטואליות שלנו מאפשרות למידה אינטראקטיבית.
את לוח הכיתה מנצלת המורה בדרכים רבות; המורה יכולה להציג דפי עבודה ,לצייר,
לכתוב
להדגיש טקסט ,להציג מצגות ולעלות אתרי אינטרנט.
לתלמידים יש את האפשרות ,ברשות המורה ,להיות מעורבים בשיעור כתיבה ,דיבור
ושימוש בלוח.
גם מצלמות האינטרנט תורמות רבות לאווירה הלימודית בכיתה .ועל כן ,יש להיראות
במצלמה במשך כל השיעור.
כשתכנסו לחשבונכם על פי השם משתמש והסיסמה שקיבלתם ,תוכלו לבדוק את אפשרות
הכניסה לכיתה .אך מכיון שתוכנת בית הספר מאפשרת גישה לכיתה האמיתית רק בזמן
הלימודים בלבד ,כשמורה נמצא8ת בכיתה .לשם כך הכנו כיתת התנסות שבה ניתן בכל עת
להיכנס ולהתנסות בבדיקת המצלמה והמיקרופון.
כדי להיכנס לכיתת התנסות  -הכנסו ללינק הבאhttp://goo.gl/I17h0J :
רשמו את שמכם ולחצו על . LogIn
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שירות טכני
הטכנאי האישי של ה'בית ספר נט' – ר' מענדי הולצמן ,ישמח לסייע בידכם ולתת שירות
טכני במשך שבוע שלם של היערכות בתקופה של י"ד אלול ועד כ"ב אלול.
אנו מבקשים מכל ההורים לנסות ולהתחבר לתוכנה בהקדם האפשרי ,ולאחר מכן לצפות
ב'מדריך הווידיאו' כאן. http://www.betsefernet.com/madrich :
בכל מקרה של תקלות וקשיים טכניים אנו מזמינים אתכם לפנות ישירות לטכנאי  -מענדי
הולצמן במספר  .2288820880הטכנאי ישמח לסייע לכם ולתת מענה טכני במשך השבוע
המוקדש אך ורק להיערכות הטכנית של מחשב ילדכם .מניסיון בשנים שעברו ,הורים
שהמתינו עם בדיקת התוכנה ליום פתיחת הלימודים ,ילדיהם הפסידו חלק ניכר מהלימוד,
כתוצאה מעומס משפחות הזקוקות לסיוע טכני ביום הראשון של הלימודים.
התקשורת בינינו תתבצע באמצעות כתובת האי-מייל.
חשוב מאוד שתקפידו לקרוא את כל האימיילים שתקבלו מה'בית ספר נט' ,הן מהמנהלת
הגב' חוי קסטל והן מהמורים ,ועליכם להגיב לפי הצורך.
אנא וודאו שיש בידינו את כתובת האי-מייל הנכונה שלכם במשך כל שנת הלימודים.
על-מנת להגן על ילדכם ולאפשר לו להשתתף באופן מלא בשיעור ,עליכם לדאוג שהאתר
היחידי אליו תתאפשר גישה בזמן השיעור הוא אתר ה'בית-ספר-נט'.
מעבר לכך ,אנו ממליצים בחום להתחבר לחברות המאפשרות סינון של אתרי האינטרנט
בדוגמת  :רימון ואתרוג.

יום היערכות  -יום פתיחת הלימודים
ביום רביעי כ"ב אלול ה 8282-ייערך יום היערכות לשנת הלימודים .יום זה חשוב ומשמעותי
מאד להתחלת שנת הלימודים כראוי .התלמידים והוריהם יקבלו הסבר טכני על אופן
הלמידה בבית הספר הוירטואלי .בנוסף הם ישמעו מהמורות על פריסת תוכנית הלימודים
בשנה הקרובה ,על מערכת השעות השבועית ועל ההספק הנדרש.
יום היערכות הינו יום רגיל ,פירוט מערכת השעות ליום זה – ראו בעמ' .02
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כללי בית הספר
הקפדה על לוח זמנים
 את דפי הלימוד שיילמדו לאורך כל השבוע ,תקבלו בכל יום חמישי לתיבת האי-מייל
שלכם .עליכם להדפיס אותם ולהשתמש בהם ביום המיועד.
 אנא השתדלו שילדכם יתחבר לכיתה חמש דקות לפני תחילת השיעור .כך נוכל
להתגבר על תקלות טכניות בלתי צפויות ,ולהתחיל את השיעור בדיוק בזמן.
 איחורים משבשים את מהלך השיעור ומפריעים לתלמידים ולמורה כאחד.
 יש לשמור על דממה מוחלטת בכיתת בית הספר הוירטואלי שבביתכם ,זאת בכדי
לשמור על ריכוז מוחלט הנדרש מילדכם בשעת הלימוד הוירטואלי.
 יש לעודד את הילדים להכין את שיעורי הבית מדי יום.
 ההקפדה על הכללים תתרום לילדכם ולכיתה כולה.
 בגיליון הציונים יינתן ציון על הקפדה על זמנים והכנת שיעורי בית.
 מומלץ מאוד לדאוג שילדכם ישתתף בכל השיעורים על-מנת שיעמוד בקצב
הלימודים בכיתה וישלוט בחומר הנלמד.
 יש לקבוע את כל העיסוקים (כמו תור לרופא שיניים וכד') לפני או אחרי שעות
הלימודים.
 יש לעדכן מראש את המורה על כל היעדרות מתוכננת (כמו היעדרות לרגל שמחה
משפחתית).
 במקרה של היעדרות מופרזת ללא סיבה ,התלמיד לא יוכל להמשיך את הלימודים
בבית הספר.
 במקרה שילד צריך לעזוב מסיבה כלשהיא את בית הספר – יש לעדכן את ההנהלה
על כך .לא נוכל להחזיר תשלום על חיסורים.
 שכר הלימוד הינו שנתי ,במדה וילד יעזוב את בית הספר באמצע השנה לתקופה
קצרה או ארוכה ,התשלום ימשיך עד סוף השנה.
תקשורת הורה-מורה
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 אנו מעודדים את ההורים ליצור קשר עם המורה בכל פעם שישנו צורך חשוב הדורש
דיון .כמו לדוגמא :מתן משוב על תפקוד של התלמיד8ה ,מידת הצלחתו8ה לתקשר,
לעקוב ,להתאים את עצמו8ה לקצב הפעילות ,הצלחות וקשיים.
 ניתן ליצור קשר עם המורים בתיבת האי-מייל האישית של כל מורה ,וכן באמצעות
מספר הטלפון האישי של המורה בשעות המתאימות לכך[ .מצו"ב שמות המורים,
כתובות האי-מייל והטלפונים].
 אסיפות הורים אישית וכללית ,תערכנה באמצעות הטלפון  8פעמים בשנה בסיום כל
סימסטר.

דוחות התקדמות
 התלמידים יקבלו תעודות בסוף כל מחצית .בתעודה תינתן הערכה על מאמציהם,
השתתפותם והישגיהם הלימודיים.
 פעמיים בכל סימסטר תתקיימנה שיחות פרופיל כיתתיות אודות כל תלמיד ותלמיד
עם כל המורים המלמדים בכל כיתה .ממצאי האסיפה יישלחו לידי ההורים.
ציוד
 רשימת ציוד מפורטת מצו"ב בסוף המדריך בהמשך לרשימת ספרי הלימוד .אנו
דורשים היערכות מוקדמת עם כל הספרים ,המחברות וחוברות הלמידה ,ילד שלא
יהיה מצויד כנדרש יתקשה מאד להגיע להישגים הנדרשים.

תלבושת אחידה



תלבושת אחידה של ה'בית ספר נט' הינה חולצה תכלת לבנים ובנות .יש להקפיד על
התלבושת מידי בוקר.

משימות ומבחנים
שיעורי-בית
 שיעורי-בית הינם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים .המורים ישתדלו לשמור על
כמות סבירה של שיעורי בית ולא להעמיס על התלמידים יתר על המידה .אנא וודאו
ששיעורי הבית של ילדכם ייעשו בזמן.
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 אנו מצפים מכם להתעניין בשיעורי הבית של ילדכם להשגיח ולבדוק שיהיו
מסודרים ומאורגנים .במדה ותתקלו בקשיים במהלך הכנת שיעורי הבית עם הילד,
תמיד תוכלו ליצור קשר עם המורה.
היעדרות ממבחנים
 על התלמידים להקפיד על זמני הגשת המשימות והמבחנים .במדה ותלמיד נאלץ
להעדר ממבחן עליו ליידע את המורה מראש .ובמקרה של היעדרות בלתי צפויה על
התלמיד לקבוע עם המורה מועד ב' למבחן.
 אנו מצפים לשיתוף פעולה של ההורים בכל הנוגע להחזרת מבחנים ודפי משימות
(באמצעות פקס או אי-מייל) באופן מיידי ,על מנת לאפשר למורה לפקח כראוי על
קצב ההתקדמות של התלמיד.

פעילות חברתית:
 בכל ראש-חודש תתקיים פעילות קצרה לכבוד ראש חודש.
 לקראת תאריכים חסידיים מיוחדים ,ישתתפו הילדים במבצעי ההכנה לימים
החשובים.
 בתאריך יום ההולדת של ילדיכם יקדיש המורה  02דקות מהשיעור להתוועדות יום
הולדת הכוללת  :ברכות ,החלטה טובה וכו'.
 מסיבת סידור מיוחדת תיערך עבור תלמידי כיתה א' ,פרטים בנוגע לתשלום ומועד
האירוע יתפרסמו בעז"ה.
 מסיבות חומש תתקיים עבור תלמידי כיתה ב'.
 מסיבת בת מצווה תתקיים עבור תלמידות כיתה ו'.
 התוועדות בר מצוה מיוחדת תתקים עבור תלמידי כיתה ז'.
 מסיבות סיום תתקימנה עבור כיתות ח'.
 . ועוד פעילויות חברתיות רבות היוצרות קשרים הדוקים בין התלמידים ,ומעודדות
אותם ליצירת קשרי ידידות עם חבריהם מעבר לשעות הלימודים.

***
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מידע כללי מאת המנהלת
בעזרת ה' אשגיח אישית על המתרחש בכל הכיתות באופן קבוע .הרגישו נעים ליצור עמי
קשר ,להציע ולהעלות כל רעיון שעשוי לקדם את חינוך ילדינו.
ניתן ליצור עימי קשר בטלפון 278237202022 :כל יום  2:02בבוקר עד  8:02בצהרים ,או
אחרי  2:22בערב.
ובאי-מייל.beshlichut@gmail.com :
שכר הלימודים יגבה מכם בתחילת כל חודש .אנו גובים שכר לימוד עבור עשרה חודשים
מלאים ללא קשר בין מספר ימי הלימודים שנלמדו בפועל במהלך החודש.
אנא עדכנו אותנו בכל שינוי המתרחש במהלך השנה .בכתובת הדואר של ביתכם ,בכתובת
האימייל המדויקת ובכל פרט חשוב אחר.
שנת הלימודים מחולקת לשני סמסטרים .לא נוכל לצרף תלמידים חדשים באמצע סמסטר.
תלמידים אלו ייאלצו לחכות לתחילת הסמסטר הבא.
אנא צרו איתנו קשר בהקדם על מנת שתוכלו להתארגן כנדרש וילדכם יהיה מוכן להצטרף
ללימודים עם תחילת הסמסטר החדש.
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יום היערכות – יום פתיחת הלימודים
יום רביעי כ"ב אלול ה 22-לאוגוסט
תלמידים בצירוף ההורים מוזמנים להתחבר לכיתתם האישית ע"פ לוח הזמנים המצו"ב.
ביום זה נערוך קבלת פנים ,המחנכים יכירו את התלמידים ,יתרגלו איתם את דרך
התקשורת בכיתה הוירטואלית ויתנו הסבר קצרצר על תחומי הדעת שיילמדו במהלך השנה.
היום הראשון ללימודים יסתיים בכל הכיתות בשעה  8:22בצהרים {פרט לכיתות א',ב'
שיסיימו בשעה  08:22בצהרים} .
כיתות אסיה ילמדו לפי מערכת השעות הקבועה.
חשוב מאד להצטייד עם כל ספרי הלימוד והציוד הנדרש ,כדי שביום ההיערכות כל מורה
יוכל לערוך בדיקה שאכן ילדכם מצויד בספרים הנכונים.

לוח הזמנים המיוחד ליום הלימודים הראשון שיתקיים ביום רביעי כ"ב אלול:

בנות:

בנים:
כיתה

שעה

כיתה

שעה

כיתה א'

 02:22עד 08:22

כיתה א'

 02:22עד 08:22

כיתה ב'

 02:02עד 08:22

כיתה ב'

 02:02עד 08:22

כיתה ג'

 00:22עד 8:22

כיתה ג'

 00:22עד 8:22

כיתה ד'

 00:22עד 8:22

כיתה ד'

 00:22עד 8:22

כיתה ה'

 00:22עד 8:22

כיתה ה'

 00:22עד 8:22

כיתה ו'

 00:22עד 8:22

כיתה ו'-ז'

 00:22עד 8:22

כיתה ז'

 00:22עד 8:22

כיתה ח'

 00:22עד 8:22

כיתה ח'

 00:22עד 8:22
גן חובה  08:02עד .8:22
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לוח אירועים וחופשות תשע"ד
אירוע

יום

תאריך עברי

תאריך לועזי

היום הראשון ללימודים

רביעי

כ"ב אלול

 82באוגוסט

ראש-השנה

רביעי  -שישי

כ"ט – ב' אלול

 3-6בספטמבר

חזרה ללימודים

ראשון {עבור כיתות ה'-ח' בנים

ד' תשרי

 2בספטמבר

צום גדליה יום קצר

בלבד ,כל יתר הכיתות חוזרות
ללימודים ביום שני}

יום כיפור

שישי

ט' תשרי

 00בספטמבר

חזרה ללימודים

ראשון {עבור כיתות ה'-ח' בנים

י"א תשרי

 02בספטמבר

בלבד ,כל יתר הכיתות חוזרות
ללימודים ביום שני}
סוכות

רביעי  -שישי

י"ד –כ"ג תשרי

 02-87בספטמבר

חזרה לבית הספר

ראשון {עבור כיתות ה'-ח' בנים

כ"ה תשרי

 82בספטמבר

בלבד ,כל יתר הכיתות חוזרות
ללימודים ביום שני}
חופשת חנוכה

ראשון – רביעי

כ"ח כסלו – א' טבת

 0-3דצמבר

חזרה ללימודים

חמישי

ב' טבת

 2בדצמבר

תענית אסתר – יום קצר

חמישי

י"א אדר

 00במרץ

מכיתה ו' והלאה -חופש.
פורים

ראשון-שני

י"ד – ט"ו אדר

 06-07במרץ

חזרה ללימודים

שלישי

ט"ז אדר

 02במרץ

חופשת פסח

ראשון -שלישי

ו'-כ"ב ניסן

 6-88אפריל

התוועדויות י"א ניסן

שישי

י"א ניסן

 00באפריל

חזרה לבית הספר

רביעי

כ"ג ניסן

 80באפריל

ל"ג בעומר

ראשון

י"ח אייר

 02במאי

שבועות

שלישי -חמישי

ה'-ז' סיון

 0-2ביוני

חזרה לבית הספר

שישי

ח' סיון

 6ביוני

יום אחרון ללימודים

שישי

כ"ב סיון

 82ביוני

התוועדויות ג' תמוז

שלישי

ג' תמוז

 0ביולי
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ב"ה

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג

11

ב"ה

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג

רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ד
להלן רשימת הספרים והחוברות הנדרשים למקצועות הלימוד השונים ,את הספרים ניתן לרכוש ישירות מחנות יודאיקה – כפר חב"ד
2626082

 ] judaica@chabad.org.ilבהוזלה מיוחדת לשלוחים.

בנות
כיתה

כיתה א'

כיתה ב'

תחום הדעת

שם הספר

קריאה כתיבה 

"מאות לאות"  3חלקים



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"

ע' באך
בהוצאת מכון תל"ת
הוצאת מ .חאמי

תורה
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ב"ה

כיתה ג'

תורה



'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג
"לומדים להצליח" שלב שני 'סדרת אמונה'.



חומש בראשית {המשך משנה שעברה}



זורע וקוצר לבראשית חלק ג' {המשך משנה שעברה}



חומש שמות
 זורע וקוצר לחומש שמות 2 -חלקים מהדורה חדשה

אותיות גדולות]
הוצאת  ":בונוס הוצאה לאור".

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"

נביא

כיתה ד'

מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון

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



ספר שופטים



חוברות עבודה לשופטים

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



מסכת אבות

מנויילנת עם פירוש ברטנורא בכתב מרובע
13

ב"ה

חסידות



חוברת עבודה למסכת אבות



ספר הזיכרונות חלק א'

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג

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

כיתה ה'

מאת :נחמה דינה קוזלובסקי
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
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ב"ה

כיתה ו' -ז'

הלכה ומנהג



'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג
קצור שולחן ערוך עם פסקי אדה"ז

בהוצאת חסדי לב

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' 0

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
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ב"ה

כיתה ח'



'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג
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

חסידות

" תניא קדישא" – המעיינות מגיעים חוצה – שער הייחוד
והאמונה חוברת מס' { 0המשך 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
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ב"ה

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג

בנים
כיתה א'

כיתה ב'

קריאה
כתיבה

חומש



"מאות לאות"  3חלקים



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"

משנה

לשון

ע' באך
בהוצאת מכון תל"ת
הוצאת מ .חאמי
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ב"ה

כיתה ג'

חומש

משנה

חסידות

כיתה ד'



'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג
"לומדים להצליח" שלב שני 'סדרת אמונה'.



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

מאת :ציפי משולם וכוכבה גרסון
{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

גמרא

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

משנה



מסכת יומא



מסכת מגילה

גמרא מנויילנת
משניות מאירות
משנה מנויילנת
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ב"ה

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג



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

נביא

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

בהוצאת קה"ת
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ב"ה



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 { 2ספר}



מעיין חי לתלמידים – חוברת עבודה רמה 2
 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'

וספר הזכרונות חלק ב'

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג
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כיתה ח'

'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג



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.
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'בית ספר נט'
שנת הלימודים תשע"ג

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
 08 מחברות שורה  32דף.
 טושים


צבעים

 עטים :כחול ,שחור ,אדום
 2 עפרונות

 דבקיות בצבעים שונים

 מחק

 מקלות ארטיק8גפרורים

 מחדד

 דבק
 מספריים


עפרונות
 מחק

 דבק פלסטיק 0-יחי'
 דבק שקוף  8יחי'
 מספריים טובים  8יחי'



צבעים

 0 חבילה שמיניות צבעוניות (לפחות  02יחי')



טושים

 2 שמיניות זהב 2 ,שמניות כסף 2 .זוהרות.



מחדד

 ניירות קרפ,

 שדכן  +סיכות


 סרגל  82ס"מ

מנקב חורים

 פלסטלינה ב 2צבעים
 מקלות רופא.
 02 יחי' קרטון ביצוע.
 3 יחי' קלקר.
 חבי' סול צבעוני -חתוך לשמיניות.
 נצנצים
 קישוטים שונים.
 דפים למדפסת -בכמות מספיקה לכל השנה .דיו
למדפסת.
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