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רשימת ספרי לימוד
תשפ״ב

מוסדות החינוך משיח קידס אונליין

ספרי הלימוד באים כעזר עיקרי והכרחי בלימוד.

ודאגו להבאתם למקוםאנא הקדישו תשומת לב, התייחסו בכובד ראש לרכישת הספרים
השליחות למרות הקושי.

חוברות עבודה ואמצעי לימוד מביאים ללמידה אפקטיבית ומשמעותית!

.9בעמודנמצאתוגןלמכינהוציודספריםרשימת●

דווקא שצריך לרכושהספרים המודגשים באפור נמצאים בד״כ בספריה הביתית ולאו●

אותם.

השונות (״יודאיקה כפראת הספרים והחוברות יש לרכוש עצמאית דרך חנויות ספרים●

חב"ד״ מחזיקה את כל הספרים ומבצעת משלוחים לרחבי העולם).

מומלץ שיהיה לתלמידים את הסידור המפורש מכיתות ה׳ ומעלה.●

לדרייב הכיתתי לקראתבחלק מהכיתות מוזכרות חוברות להדפסה. חוברות אלה יעלו●

כדומה, בצורה האיכותיתתחילת שנת הלימודים. יש להדפיסן כחוברות עם ספירלה או

ביותר המתאפשרת.

מאובזרת ואוזניות!!חובה שיהיה לכל תלמיד ותלמידה, ילקוט / ארגז / מגירה

בהכנת רשימה זו!התודה והברכה לרב מוטי וליבי גרומך שיחי׳ על העזרה והמסירות

בברכת הגאולה האמיתית והשלימה

צוות ההנהלה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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בנים - כיתה א׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור
חני מרזלחוברת הסידור להדפסהביאורי תפילה

תורה

מאירת עינייםחומש בראשית

הוצאת עמיחיפרשה פרק פסוק

חישבראשית דרכינו - חלק א'

רשתראשונים בהלכההלכה

ח. ברנשטוקחוברת ניגונים לכיתה א'ניגונים

קריאה
רשתחוברות6מאירותאותיותוכתיבה

רשתלתלמידחוברת נרות להאיר לכיתה א׳חסידות
משיח קידס/ קרומביישלח להדפסהגאולה ומשיח

סגל למידהחוברת להדפסהפרשת שבוע

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה10מחברות8

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

צבעי קרש, מחק, מחדד, סרגל צבעים,קלמר:
מספריים, דבק סטיק ועוד
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בנים - כיתה ב׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש בראשית

חישבראשית דרכינו - חלק ב'

רשתהלכה בשמחההלכה

מ. סופר / חישחוברות)2(ברכותמסכת-שליהמשנהמשנה

ח. ברנשטוקחוברת ניגונים לכיתה ב'ניגונים

בין השורות - לכיתה ב'קריאה

י. הלפריןסודות הכתיב - לכיתה ב'כתיבה

ל. הלפרןחסידות לצעירים חוברת הבעש"טנשיאי חב"ד

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות8

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

קלמר:
צבעי קרש, מחק, מחדד, סרגל צבעים,
מספריים, דבק סטיק, טושים, טושים

מדגישים.
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בנים - כיתה ג׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
משיח קידס אונלייןחוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש שמות

א. שושןתורת אמת - חומש שמות

חוברת להדפסהחוברת ללימוד כתב רש"י

רשתסט חוברות 'משפחה כהלכה' - לכיתה ג'הלכה

משנה
המשנה שלי - מסכת סוכה

(נרכשה בכיתה ב') (משנה שלי-ברכות
משנה שעברה)

מ. סופר
חיש

נביא
עם רש"י ומצודותספר יהושע

סדרת נביאיםחוברת עבודה – יהושע
ראשונים - א. שושן

ח. ברנשטוקחוברת ניגונים - לכיתה ב'ניגונים

בין השורות - לכיתה ג'קריאה

י. הלפריןסודות הכתיב - לכיתה ג'כתיבה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר הזקןנשיאי חב"ד

ילדי הגאולהגאומ"ש

זלטה הרצלא, ל"בתניא

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות9

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.
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בנים - כיתה ד׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש במדבר

א. שושןתורת אמת - חומש במדבר

רשתכרכים2-והליכותהלכותהלכה

משנה
שי למוראסדר מועד (ישמש עד כיתה ז')

– מסכת(כולל חוברת מדבקות)המשנה שלי
תענית

מ. סופר
חיש

גמרא
עוז והדראלו מציאות מנוקד

המציאה - חוברת עבודה
טירר/ אברמוביץ'אלו מציאות חלק א' וחלק ב'

נביא

עם רש"י ומצודותספר שופטים

חוברת עבודה - שופטים
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

בין השורות - לכיתה ד'קריאה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר האמצעינשיאי חב"ד

רשתהמושגים החסידיים שליחסידות

משיח קידס אונלייןחוברת גאומ"ש להדפסהגאומ"ש

זלטה הרצלחוברות פרקים ב, ל"ותניא

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות9

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.
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בנים - כיתה ה׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש ויקרא

סט חוברות 'פשט התורה' - חומש ויקרא

רשתכרכים2-והליכותהלכותהלכה

משנה
שי למוראסדר מועד (משנה שעברה)

מ. סופר / חישהמשנה שלי - יומא

גמרא

טירר/ אברמוביץ'חוברת המציאה ב' (משנה שעברה)

עוז והדרפרק הכונס

הרב שלמה ממן(תישלח להדפסה בתחילת השנה)חוברת עבודה

נביא

עם רש"י ומצודותספר שמואל א' וב'

חוברת עבודה – שמואל (חוברת א')
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

בין השורות - לכיתה ה'קריאה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר המהר"שנשיאי חב"ד

רשתחיים תניא – חלק א'תניא

משיח קידס אונלייןחוברת גאולה ומשיח להדפסהגאומ"ש

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות11

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.
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בנים - כיתה ו׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

חת"תסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש דברים

מורשתדברים ללבנו

רשתכרכים2-והליכותהלכותהלכה

משנה
שי למוראסדר מועד

מ. סופרמסכת מידות - חוברת בוני המקדש

גמרא
עוז והדרפרק המניח

הרב שלמה ממן(תשלח להדפסה בתחילת השנה)חוברת עבודה

נביא

עם רש"י ומצודותשמואל ב' (משנה שעברה)

חוברת עבודה – שמואל (חוברת ב')
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

בין השורות - לכיתה ו'קריאה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר הריי"צנשיאי חב"ד

צבאות ה'הגאולה חלק ב'גאומ"ש

רשתחיים תניא המשך – חלק ב'תניא

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות11

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.
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בנים - כיתה ז׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

חת"תסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

מקראות גדולותחומש בראשיתתורה

הלכה
חסדי לבקיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמוה"ז

שבח יקר - הלכות תפילין

שי למוראסדר מועד (משנה שעברה)משנה

גמרא

עוז והדרגירסא: מסכת תענית

עוז והדרעיונא: פרק המפקיד (ב"מ)

תשלחנה להדפסה בתחילת השנה)חוברות עבודה(

נביא

עם רש"י ומצודותספר מלכים

חוברת עבודה – מלכים ב'
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

פרשת
מכון לוי"צ(מתוך צילומים)לקוטי שיחות (חלקים א-ד)השבוע

גאולה
ומשיח

תניא קדישא המעיינות מגיעים חוצה –חסידות
חלקים א' וב'

אחדות ישראל בהפצת
המעיינות

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות10

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.



ב"ה
9

מכינה וגן
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קריאה
נלמד קודשנלמד קודש אותיותוכתיבה

נלמד קודשנלמד קודש מספריםחישוב

ספר 'המלמד' חלק א'שינון קריאה

סגל למידהחוברת להדפסהפרשת שבוע

את החוברות בהוצאת ״נלמד קודש״ ניתן לרכוש להדפסה עצמית.
054-819-0506אהרונביוב:רבקההמורהעםבקשרלהיותיש

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

מחברות ריקות ללא שורות3

בלוק ציור1

תיקיה עם חוצצים מובנים1

צבעי קרש, מחק, מחדד, סרגל, מספריים,קלמר:
דבק סטיק, טושים.
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בנות - כיתה א׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

לשמור למסיבתסידור תהילת ה'סידור
סידור

חוברת הסידורתפילה
קובץ להדפסה

אישית
מאת חני מרזל

תורה

מאירת עינייםחומש בראשית

הוצאת עמיחיפרשה פרק פסוק

חישבראשית דרכינו - חלק א'

רשתראשונים בהלכההלכה

ח. ברנשטוקחלקים)2(א'לכיתהניגוניםחוברותניגונים

קריאה
רשתחוברות6-מאירותאותיותוכתיבה

רשתלתלמידהחוברת נרות להאיר לכיתה א׳חסידות

סגל למידהחוברת להדפסהפרשת שבוע

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה10מחברות8

קלסרים או אוגדנית לאחסון מסודר של
הדפים

עפרונות5

צבעי קרש, מחק, מחדד, סרגל צבעים,קלמר:
מספריים, דבק סטיק ועוד



ב"ה
11

בנות - כיתה ב׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
משיח קידסחוברת להדפסהתפילה

תורה

מאירת עינייםחומש בראשית

בראשית דרכינו - חלק ב'
(תחילה נסיים את בראשית דרכנו-חלק א'

משנה שעברה)
חיש

רשתהלכה בשמחההלכה

מסכת אבות לכיתה ב'משניות משמחות-משנה
חנניה מלכה)ירוק בהיר(

ח. ברנשטוקחוברת ניגונים לכיתה ב'ניגונים

בין השורות - לכיתה ב'קריאה

י. הלפריןסודות הכתיב - לכיתה ב'כתיבה

ל. הלפרןחסידות לצעירים חוברת הבעש"טנשיאי חב"ד

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות8

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

קלמר:
צבעי קרש, מחק, מחדד, סרגל צבעים,
מספריים, דבק סטיק, טושים, טושים

מדגישים.
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בנות - כיתה ג׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש שמות

א. שושןתורת אמת - חומש שמות

חוברת להדפסהחוברת ללימוד כתב רש"י

רשתסט חוברות 'משפחה כהלכה' - לכיתה ג'הלכה

חנניה מלכה)חוםמשניות משמחות - מסכת אבות (משנה

נביא
עם רש"י ומצודותספר יהושע

סדרת נביאיםחוברת עבודה – יהושע
ראשונים - א. שושן

בין השורות - לכיתה ג'קריאה

י. הלפריןסודות הכתיב - לכיתה ג'כתיבה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר הזקןנשיאי חב"ד

גאולה
ילדי הגאולהומשיח

זלטה הרצלחוברת תניא לפרקים: א' ל"בתניא

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות10

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.
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בנות - כיתה ד׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

קהתסידור תהילת ה' עם תהיליםסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש במדבר

א. שושןתורת אמת - חומש במדבר

רשתכרכים2-והליכותהלכותהלכה

חנניה מלכה)כחולמשניות משמחות – מסכת ברכות (משנה

נביא

עם רש"י ומצודותספר שופטים

חוברת עבודה - שופטים
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

בין השורות - לכיתה ד'קריאה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר האמצעינשיאי חב"ד

רשתהמושגים החסידיים שליחסידות

משיח קידס אונלייןחוברות להדפסהגאומ"ש

רשתחוברת נרות להאיר - כיתה ד' בנותנרות להאיר

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות10

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.



ב"ה
14

בנות - כיתה ה׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

סידור תהילת ה' עם תהיליםסידור
קהתמדי פעם יעשה שימוש גם בחת״ת

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש ויקרא

סט חוברות 'פשט התורה' - חומש ויקרא

משנה(נותרכרכים2-והליכותהלכותהלכה
רשתשעברה)

משניות משמחות - מסכת שבת ומועדימשנה
חנניה מלכה)סגולישראל (

נביא

עם רש"י ומצודותספר שמואל א'

1חוברתשמואל–עבודהחוברת
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

בין השורות - לכיתה ה'קריאה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר המהר"שנשיאי חב"ד

צבאות ה'ספר הגאולה חלק א'גאומ"ש

רשתחיים תניא – חלק א'תניא

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות11

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.



ב"ה
15

בנות - כיתה ו׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

חת"תסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

תורה
מאירת עינייםחומש דברים

מורשתדברים ללבנו

משנה(נותרכרכים2-והליכותהלכותהלכה
רשתשעברה)

המשנה שלי – אבות וראש השנהמשנה
נרכשה בכיתה ה'

(בפ"ג: משניות משמחות -
מסכת תענית (ירוק)

נביא
עם רש"י ומצודותספר שמואל ב'

א. שושן2חוברתשמואל–עבודהחוברת

בין השורות - לכיתה ו'קריאה

חישבנתיב המצווה - חוברת הכנה לבת מצווהבת מצווה

ל. הלפרןחוברת האדמו"ר הריי"צנשיאי חב"ד

גאולה
צבאות ה'ספר הגאולה חלק ב'ומשיח

רשתחיים תניא – חלק ב'תניא

צ"ה (להדפסהחוברת לימוד חסידישע צייטחסידות
אישית)

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות11

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.



ב"ה
16

.3ח

בנות - כיתה ז׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

חת"תסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

מקראות גדולותחומש בראשיתתורה

חסדי לבקיצור שולחן ערוך עם פסקי אדמוה"זהלכה

הוצ' ישורוןדברי ימי הבית השניהיסטוריה

נביא
עם רש"י ומצודותספר מלכים א'

א. שושןחוברת עבודה – מלכים א'

פרשת
דבר מלכות תוכן וסיכוםהשבוע

בין השורות – כיתה ז'לשון

אחדות ישראל בהפצת1-2חוברות-קדישאתניאתניא
המעיינות

משנה

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות10

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.



ב"ה
17

בנות - כיתה ח׳
הוצאה/מחברשם הספרנושא

חת"תסידור

ביאורי
חוברת להדפסהתפילה

מקראות גדולותחומש שמותתורה

גדסישמירת השבתהלכה

הוצ' ישורון(נשאר משנה שעברה)דברי ימי הבית השניהיסטוריה

נביא

עם רש"י ומצודותספר מלכים ב'

חוברת עבודה – מלכים ב'
סדרת נביאים

ראשונים
א. שושן

פרשת
דבר מלכותהשבוע

בין השורות – כיתה ח'לשון

אחדות ישראל בהפצת3-4חלקים–קדישאתניאתניא
המעיינות

ספר המצוותרמב״ם

אביזרים לתלמיד

ציודכמות

דף40שלשורה14מחברות10

קלסרים /אוגדנית לאחסון מסודר של הדפים

עפרונות5

מחק, מחדד, סרגל, מספריים, דבק סטיק,קלמר:
טושים מדגישים.


