
 

 רשימת ספרי הלימוד  לשנת ה'תשע'ח

 ב'בית ספר נט' שע"י 'משרד השלוחים'ו ב'חיידר נט'

 

עד ליום פתיחת והאביזרים ספרים את כל רשימת ה חשוב להיערך ולרכוש למקצועות הלימוד השונים. החוברותלהלן רשימת הספרים ו

  : י' אלול.הלימודים בתאריך

ניתן לבצע הזמנה מרוכזת של כל הספרים, במחיר מיוחד לשלוחים, מהוצאת הספרים 'חיש' בכתובת אימייל זו:  שימו לב:

chish770@gmail.com  מכם ו'חיש'  יצרו עספר טלפון זמין, .  באימייל ההזמנה, יש לציין מכ"ב תמוז ראשוןעד יום . הזמנות תתקבלנה

אב ותצאנה  ה'בהזמנת הספרים דרך 'חיש' ניתן לבצע משלוחים לחו"ל. הזמנות שהוזמנו עד כ"ב תמוז, תהיינה מוכנות עד  קשר.

 למשלוחים בדואר. לאחר כ"ב תמוז, לא בטוח שיהיה ניתן להשיג את כל ספרי הלימוד. 

 בצהרים.  3:27ועד  3:27, מענה יינתן במספר זה מהשעה  7432325007אפשרי ליצור קשר גם באמצעות הוואטסאפ במספר 

 

 פרטים שם הספר תחום הדעת כיתה

  חוברות 5 -"טיול שנתי"   גן חובה

 מאת: צביה אוחיון חוברת "תפילתי"  תפילה כיתה א'

 מהדורה חדשה "אותיות מאירות"  קריאה כתיבה 

  חוברות מהדורה חדשה! 2 –כתיבה תמה 

 בהוצאת "רשת אוהלי י"יצ"  

 מאת: ו. שיח

 קה"ת סידור תהילת ה' בינוני   תפילה כיתה ב'

 חומש בראשית  תורה 

  לך -פרשות בראשית, נח, לך -בראשית דרכינו– 

 מהדורה מקוונת.

 ]אותיות גדולות[

 בהוצאת חיש מהדורה מקוונת להדפסה

 

mailto:chish770@gmail.com


 

 "3)מהדורה חדשה  –כיתה ב' "בראשית דרכנו 

 חוברות(

 הפצת המעינות  –בהוצאת: חיש 

 בהוצאת: לאה הלפרין חוברת הבעל שם טוב  חסידות 

 חודש החגים,   הלכה ומנהג 

  חג שכולו אור". –חנוכה" 

  חודש האביב ומה שמסביב' –פסח'. 

 בהוצאת מ. סופר

 "אוצרות הלשון"   עברית 

 "'בין השורות" ב 

 'חשבתי הבנתי ידעתי' 

 בהוצאת מכון תל"ת

 ע' באך

 מאת: נטע ביכובסקי

 סידור תהילת ה' בינוני  תפילה כיתה ג'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

 ) המשך משנה שעברה(חומש בראשית   תורה 

  "המשך משנה שעברה(   "בראשית דרכנו( 

  חומש שמות 

 מהדורה חדשה!חלקים  2  -זורע וקוצר לחומש שמות 

 ]אותיות גדולות[

 הפצת המעינות –בהוצאת: חיש 

פירוש רש"י באותיות  -שי למוראבהוצאת 

 רגילות.

 הוצאת: בונוס הוצאה לאור

 ספר יהושוע  נביא 

 מהדורה חדשה בלבד! – חוברת עבודה לספר יהושוע 

 ספר שופטים 

 מהדורה חדשה! – חוברות עבודה לשופטים 

 עם פירוש רש"י ומצודות

 –בהוצאת אברהם שושן בצבע ירוק 

 הגירסה החדשה

 עם פירוש רש"י ומצודות 



 

 מאת: הרב אברהם שושן.

"אדמור הזקן" מקראה בחסידות עם  -חוברת   חסידות 

 משימות לתמיד

 מאת: לאה הלפרין

 תפילה וברכות. –'משפחה כהלכה'   הלכה 

  'בין אדם לחברו. –'משפחה כהלכה 

  'כשרות המאכלים. –'משפחה כהלכה 

 יו"ל ע"י ה'רשת'

 יו"ל ע"י ה'רשת'

 ע"י ה'רשת'יו"ל 

  "אוצרות הלשון"  עברית 

 ""לכיתה ג'  בין השורות 

  "3"קרא כצבי 

 בהוצאת מכון תל"ת

 ע' באך

 מאת : מ. ברלין. הוצאת את בש.

 סידור תהילת ה' בינוני  תפילה כיתה ד' 

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

 חומש במדבר  תורה 

 "ישנהמהדורה  – "לכתך אחרי במדבר 

 חומש בכתב רש"י

 מאת: וילהלם, לבקיבקר

 )המשך משנה שעברה(ספר שופטים   נביא 

  המשך משנה שעברה(חוברות עבודה לספר שופטים( 

 'שמואל א 

  'מהדורה חדשה –חוברת עבודה לתלמיד  -שמואל א 

 עם פירוש רש"י ומצודות 

 מאת: הרב אברהם שושן.

 מקראות גדולות

 מאת:הרב אברהם שושן.

 מסכת אבות  משנה 

  בעקבות אבות" חוברת עבודה למסכת אבות"– 

 מהדורה מקוונת להדפסה

 מנויילנת עם פירוש ברטנורא בכתב מרובע

 מהדורה מקוונת להדפסה



 

 מאת: לאה הלפרין אדמו"ר המהר"ש  חסידות 

 בהוצאת: רש"ת )המשך משנה שעברה(חוברות  2'הלכות והליכות'   הלכה 

 לכיתה ד'  -  "בין השורות"  עברית 

 אוצרות הלשון 

  "סודות הכתיב" 

  "המשך משנה שעברה"קרא כצבי 

 בהוצאת ע' באך  

 

 מאת: י. הלפרין

 מאת : מ. ברלין. הוצאת את בש.

 חת"ת  תפילה כיתה ה'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

 חומש ויקרא   תורה 

 'חוברות )חוברת לכל פרשה( +  9 -'פשט התורה

 חוברת מאגר שאלות ותשובות.

 חומש עם רש"י בכתב רש"י 

 מאת אברהם שריקי

 שמואל א' ב'    נביא 

  'מהדורה חדשה –חוברת עבודה לתלמיד  -שמואל א 

  'מהדורה חדשה –חוברת לתלמיד   -שמואל ב 

 מקראות גדולות

 מאת:הרב אברהם שושן.

 .מאת: אברהם שושן

 חוברת האדמו"ר הריי"ץ  חסידות 

   'ספר הזיכרונות חלק א 

 מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר  "זכרונות

 מהדורה מקוונת להדפסה – הזכרונות חלק א'. 

  מהדורה חדשה בלבד – 1 –חיים תניא 

 מאת: לאה הלפרין

 קה"ת

מהדורה מקוונת מאת: נ.ד קוזלובסקי . 

  להדפסה

 בהוצאת: רש"ת 



 

 מאת: נ.ד קוזלובסקי . חוברת להדפסה )המשך משנה שעברה("בעקבות אבות"   משנה 

 בהוצאת חסדי לב קצור שולחן ערוך עם פסקי אדה"ז   הלכה ומנהג 

היסטוריה  

 יהודית

 פרידנר דברי ימי הבית השני 

 "סודות הלשון" לכיתה ה'  עברית 

 'בין השורות לכיתה ה 

 'קרא כצבי לכיתה ה 

 בהוצאת י' הלפרין

 

 מאת : מ. ברלין. הוצאת את בש.

 חת"ת  תפילה כיתה ו'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

  חומש דברים  תורה 

 דברים לליבנו 

 חומש מקראות גדולות 

 

 שמואל ב'   נביא 

  'מהדורה חדשה! –חוברת לתלמיד  שמואל ב 

  'ב'  -מלכים א 

  'מהדורה חדשה! –חוברת לתלמיד  -מלכים א 

 מקראות גדולות

 מאת: אברהם שושן

 מקראות גדולות

 מאת: אברהם שושן

 בהוצאת הרש"ת  המשך משנה שעברה -  1"חיים תניא" חלק   חסידות 

 בהוצאת חסדי לב עם פסקי אדה"ז -קיצור שולחן ערוך   הלכה 

 קה"ת ספר המצוות להרמב"ם  ספר המצוות 

 בהוצאת חיש בנתיב המצוה  בת מצוה 



 

היסטוריה  

 יהודית

 }דברי ימי הבית השני }המשך משנה שעברה 

  'קורות הדורות חלק א 

 פרידנר

 מאת: פ. רייסנר

 'אוצרות הלשון' לכיתה ו'  עברית 

 'בין השורות' לכיתה ו' 

 'מגלים מילים' לכיתה ו' 

  בעריכת פנינה מ. בהוצאת מכון תל"ת

 

 חת"ת  תפילה כיתה ז'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

 חומש מקראות גדולות חומש שמות  תורה 

 ב'  -מלכים א'   נביא 

  'המשך  מהדורה חדשה! –חוברת לתלמיד  –מלכים א(

 משנה שעברה(

  'מהדורה חדשה! –חוברת לתלמיד  -מלכים ב 

 מקראות גדולות

 .מאת: הרב אברהם שושן

 .מאת: הרב אברהם שושן

 יו"ל ע"י הרש"ת המשך משנה שעברה – 2חיים תניא חלק   חסידות 

  ספר המצוות להרמב"ם  ספר המצוות 

  קצור שולחן ערוך  הלכה 

 משנה 

 

  מסכת שבת 

  מסכת בבא מציעא 

 קהתי עם פרוש ברטנורא

 קהתי עם פרוש ברטנורא

 'בין השורות' לכיתה ז'  עברית 

  הוצאה חדשה בלבד –נקרא בדרכנו 

 מאת: י. הלפרין



 

היסטוריה  

 יהודית

 'מאת: פ. רייסנר קורות הדורות חלק א 

 חת"ת, ספר המצוות,   כללי כיתה ח'

 המחברת הגאונית 

 

 חומש מקראות גדולות חומש שמות   תורה 

  מקראות גדולות –מלכים ב' יהושוע, שופטים   נביא 

 מסכת שבת   משנה 

  מסכת בבא מציעא 

 קהתי עם פרוש ברטנורא

 קהתי עם פרוש ברטנורא

 יומא דפגרא  חסידות 

 ב'-לקוטי שיחות בלשון הקודש כרך א 

 הוצאת 'לדורות'

 קה"ת

 משנה שעברה –שבח המועדים   הלכה ומנהג 

  קצור שולחן ערוך 

 

'נקרא בדרכינו' לחטיבת הבינים. ההוצאה  החדשה   עברית 

  בלבד

 'מגלים מילים' לכיתה ח' 

 'סוד ההבעה' 

 

 מאת: פ. רייסנר קורות הדורות חלק ב'  היסטוריה 

  חומש בראשית מקראות גדולות  תורה כיתה ט'

  יחזקאל עם פירוש רש"י, מצו"ד, רד"ק  נביא 



 

  ב'-לקוטי שיחות בלשון הקודש כרך א  חסידות 

  קצור שולחן ערוך עם פסקי אדמוה"ז  הלכה ומנהג 

  מנוילנת -מכת ביכורים   משנה 

  )המשך משנה שעברה(קורות הדורות   היסטוריה 

 )פרקים בתולדות ישראל חלק א' )הוצאה חדשה 

 

 

 מ.אוסטרי. הוצאת "אור מאיר"  

  מרוכזת לאחר פתיחת שנת הלימודיםתתקיים רכישה   עברית 

 

 

 

 

 

 'חיידר נט'

 

 פרטים שם הספר תחום הדעת כיתה

  חוברות 5 -"טיול שנתי"   גן חובה

 מאת: צביה אוחיון חוברת "תפילתי"  תפילה כיתה א'

קריאה  

 כתיבה

 "אותיות מאירות"  

  מהדורה חדשה! –חוברות  2 -כתיבה תמה 

 יו"ל ע"י ה'רשת'

 מאת: ו. שיח

 קה"ת סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.  תפילה כיתה ב'

 ]אותיות גדולות[ חומש בראשית  חומש 



 

  לך -פרשות בראשית, נח, לך -בראשית דרכינו– 

 מהדורה מקוונת.

 "חוברות( 3)מהדורה חדשה  –כיתה ב' "בראשית דרכנו 

 בהוצאת חיש מהדורה מקוונת להדפסה

 

 המעינות הפצת  –בהוצאת: חיש 

 מסכת ברכות   משנה 

 'ברכות המשנה שלי' 

 "משניות מאירות" עם ציורים.

חוברת עבודה על מסכת ברכות, בהוצאת 

 מ' סופר 

 בהוצאת: לאה הלפרין חוברת הבעל שם טוב  חסידות 

 חודש החגים,   הלכה ומנהג 

  חג שכולו אור". –חנוכה" 

  חודש האביב ומה שמסביב' –פסח'. 

 סופרבהוצאת מ' 

 "בין השורות"  לשון 

  "רק מהדורה חדשה –"אוצרות הלשון 

 "רק מהדורה חדשה –" לכתוב כמו גדולים 

 ע' באך

 בהוצאת מכון תל"ת

 הוצאת מ. חאמי

 סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.  תפילה כיתה ג'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

 חומש שמות  חומש 

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

 

פירוש רש"י באותיות  -בהוצאת שי למורא

 רגילות.

 מאת: אברהם שושן

 "משניות מאירות" עם ציורים  מסכת סוכה   משנה 

 



 

 'סוכה המשנה שלי' 

 "מסכת ראש השנה" 

 הוצאת מ. סופר

 "משניות מאירות"

 יו"ל ע"י ה'רשת' חוברות 2'הלכות והליכות'   הלכה 

הזקן" מקראה בחסידות עם משימות  "אדמור -חוברת   חסידות 

 לתלמיד

 מאת לאה הלפרן 

 מאת: ע', באך בין השורות לכיתה ג'  עברית 

 סידור תהילת ה' בינוני לימי חול עם תהילים.  תפילה כיתה ד'

 המחברת הגאונית 

 קה"ת

מסכת "בבא מציעא" פרק "אלו מציאות" חוברת   גמרא 

 'המציאה' חלק א'

 גמרא מנויילנת

 מסכת יומא   משנה 

 יומא' –חוברת 'המשנה שלי             

 מסכת מגילה 

 מסכת תענית 

 משניות מאירות 

 בהוצאה מ. סופר

 משנה מנויילנת

 משנה מנויילנת

 חומש 

 

 

 חומש במדבר 

  "ישנהמהדורה  – חלקים 3"לכתך אחרי במדבר 

 פירוש רש"י עם כתב רש"י 

 בהוצאת : בית ספר חב"ד  צפת

 ספר יהושוע  נביא 

 מהדורה חדשה! -חוברת עבודה לספר יהושוע 

 

 בהוצאת: אברהם שושן בצבע ירוק



 

"זכרונות מליובאוויטש" חוברת עבודה לספר הזכרונות   חסידות 

 מהדורה מקוונת להדפסה –חלק א' 

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

 משימות לתלמיד

מהדורה מקוונת קוזלובסקי.  נ.דמאת: 

 להדפסה

 לאה הלפריןמאת: 

 יו"ל ע"י ה'רשת' חוברות 2'הלכות והליכות'   הלכה 

 "בין השורות" לכיתה ד'   עברית 

 'סודות הכתיב" לכיתה ד" 

 מאת: ע' באך.

 מאת: י. הלפרין

 חת"ת  תפילה כיתה ה'

 המחברת הגאונית 

 בהוצאת קה"ת

 פרק 'הכונס'   גמרא 

 "פרק "שור שנגח את הפרה 

 גמרא מנוילנת

 מסכת 'ביצה'   משנה 

 מסכת 'מידות' חוברת בוני המקדש 

 'מסכת 'מועד קטן 

 יוני גרינשטיין

 בהוצאת : מ. סופר

 משנה מנויילנת

 חומש ויקרא  חומש 

 'חוברות )חוברת לכל פרשה( + חוברת  9 -'פשט התורה

 מאגר שאלות ותשובות

 פירוש רש"י עם כתב רש"י 

 מאת אברהם שריקי

 ספר שופטים  נביא 

  מהדורה חדשה! –עבודה לספר שופטיםחוברת 

 פירוש רש"י ומצודות

 מאת: אברהם שושן

 בהוצאת הרש"ת  1"חיים תניא" חלק   חסידות 



 

   מאת: לאה הלפרין חוברת האדמו"ר הריי"ץ 

 יו"ל ע"י ה'רשת' חלקים 2 –הלכות והליכות   הלכה ומנהג 

  אידישע קלאנגען' קליינע '  אידיש 

 מאת: ע' באך. לכיתה הבין השורות   עברית 

 חת"ת  תפילה כיתה ו'

 המחברת הגאונית 

 בהוצאת קה"ת

 ]לעיונא[ –פרק 'המניח' במסכת בבא קמא   גמרא 

   פרק 'תפילת השחר' }רביעי{ במסכת ברכות 

 ]לגירסא[ -           

        פרק 'כיצד מברכים' במסכת ברכות 

 }לגירסא{          

 גמרא מנויילנת

 גמרא מנויילנת

 

 

 גמרא מנויילנת

 יוני גרינשטיין "פני שבת"   משנה 

 )המשך משנה שעברה( 1"חיים תניא" חלק   חסידות 

  2"חיים תניא" חלק 

 בהוצאת הרש"ת. 

 עם רש"י בכתב רש"י חומש דברים    חומש 

 שמואל א'  נביא 

 'מהדורה חדשה! –חוברת עבודה לספר שמואל א 

 עם פירוש רש"י ומצודות

 שושןמאת : אברהם 

 יו"ל ע"י ה'רשת' חלקים 2הלכות והליכות   הלכה ומנהג 



 

טעמי  

 המקרא

 מאת: הרב מ. שיינר חוברת "פשטא" לטעמי המקרא 

  אידישע קלאנגען' חלק א'  אידיש 

}המשך בין השורות לכיתה ו' + בין השורות לכיתה ה'   עברית 

 משנה שעברה{

 מאת: ע', באך

 חת"ת  תפילה כיתה ז' 

  הגאוניתהמחברת 

 בהוצאת קה"ת

 עיונא–מסכת בבא מציעא פרק ח השואל את הפרה   גמרא 

  'עיונא -'השוכר את האומנין' –מסכת בבא מציעא פרק ו 

 פרק א + פרק ב }מסכת תענית }גירסא 

 גמרא מנויילנת

 גמרא מנויילנת

 משנה מנויילנת מסכת בבא קמא  משנה 

 רש"י בכתב רש"י  מקראות גדולות עם מפרשים –חומש בראשית   חומש 

 מלכים א'  נביא 

 'חוברת עבודה לספר מלכים א 

 עם פירוש רש"י ומצודות

 בהוצאת: אברהם שושן

 בהוצאת קה''ת ספר תניא  תניא 

 שבח יקר  הלכה 

 שבח המועדים 

 בהוצאת קה"ת 

  ליקוטי שיחות חלקים א', ב'  חסידות 

טעמי  

 המקרא

 מאת: מ. שיינר חוברת פשטא 



 

  באידיש -הרבי מדבר לילדי ישראל חלק א' ב'   אידיש 

 מאת: ע', באך בין השורות לכיתה ז'  עברית 

 חת"ת  תפילה כיתה ח'

 המחברת הגאונית 

 בהוצאת קה"ת

 עיונא–מסכת בבא קמא פרק א ארבע אבות נזיקין   גמרא 

 מסכת תענית }גירסא{ 

 גמרא מנויילנת

 גמרא מנויילנת

 משנה מנויילנת מסכת בבא קמא  משנה 

 רש"י בכתב רש"י מקראות גדולות עם מפרשים –חומש שמות   חומש 

 מלכים ב'  נביא 

 'חוברת עבודה למלכים ב 

 עם פירוש רש"י ומצודות

 מאת: אברהם שושן

 בהוצאת קה"ת שולחן ערוך אדמו"הז  חלק א' או"ח   הלכה 

  ליקוטי שיחות חלקים א' ב'  חסידות 

טעמי  

 המקרא

 מאת: מ. שיינר חוברת פשטא 

  באידיש -הרבי מדבר לילדי ישראל חלק א' ב'   אידיש 

 מאת: ע', באך בין השורות לכיתה ח'  עברית 

 


