
 

 
 

 

 רחובות -" מושקא ה'חי" אהלי הספר בית

  ב"רשימת ספרי לימוד לשנה"ל תשפ

 כיתה א'

 

 הנכללות בפרוייקט השאלת ספרים -שם הספר/חוברת   מקצוע

 אהלי יוסף יצחק'בהוצאת 'רשת  חוברות ללימוד הקריאה –"אותיות מאירות"  שפה

 ניתן להזמין באתר הרשת.

  כל החלקים )כולל הנדסה( פלוס"  לכיתה א' "מסלוליםחוברות  חשבון

 מארז אביזרים לחשבון פלוס

 מארז אביזרים להנדסה

 חלקים  3 -מדע וטכנולוגיה במבט חדש  מדעים

 

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 מלכות בראשית הוצאתחומש 

 כיתה ב'

 שם הספר/חוברת  מקצוע

    חיש הוצאת -"נודרכ בראשית" וברותח תורה

 "בין השורות" חלק שני )ע. באך( שפה

 מארז אביזרים+  פלוס"  לכיתה ב' "מסלוליםחוברות  חשבון

 מדעים וטכנולוגיה למגזר החרדילכיתה ב' .  - במבט חדש 'מעשה בראשית'  מדעים

 ניתן להזמין באתר הרשת.הוצאת רשת אהלי יוסף יצחק.  -הלכה בשמחה  הלכה

 +דיסקחוברת  ספר +   FIRST STOP  Pessie Frankel אנגלית

 

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 מלכות בראשית הוצאתחומש 

 



 

 
 

 

 כיתה ג'

 שם הספר/חוברת מקצוע

 חלקים( )א. שושן( 2שמות ) -חוברת עבודה 'תורת חיים' תורה

 חוברת מדבקות 'כלי המשכן' בהוצאת מחשבת בצלאל תורה

 'היום יום'–מאירים את היום  חסידות

 'בין השורות' חלק שלישי )ע. באך( שפה

 'מסלולים פלוס' לכיתה ג + מארז אביזרים במתמטיקה חשבון

 +דיסקחוברת  ספר +   FIRST STOP  Pessie Frankel אנגלית

 לחרדי()מדעים וטכנולוגיה  -מעשה בראשית  לכיתה ג'  מדעים

 חוברות: 'כשרות המאכלים' ו'בין אדם לחברו' בלבד של הרשת –'משפחה כהלכה'  הלכה

 

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 שמות חומש 

 ספר יהושע –נביא 

 כיתה ד' 

 שם הספר/חוברת מקצוע

 א. שושן –חוברת עבודה תורת חיים ויקרא  תורה

 '( הוצאת רשת אהלי יוסף יצחקוחוברות הלכות והליכות )ישמש את התלמידות עד כיתה  הלכה

 אגרות קודש'' –מאירים את היום  חסידות

 )ע. באך( חלק רביעי –'בין השורות'  שפה

 מסלולים פלוס לכיתה ד + מארז אביזרים  חשבון

 +דיסק/ חיה מרים ביין ספר+חוברת FUN WITH FOUR אנגלית

 מסע בעולם מופלא )פ. קצנלבוגן, ספרי אברמוביץ( מדעים

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 החומש המנוקד חורב –ויקרא חומש 

 ספר שופטים –נביא 



 

 
 

 

 כיתה ה'

 חוברת / שם הספר מקצוע

 חלקים )משנה שעברה( 2'הלכות והליכות'  הלכה

 גם בכיתה ו' בע"ה( )החוברת תשמש את התלמידות  1" חיים תניא" חסידות
 יוסף יצחק' ניתן לרכוש באתר הרשת הוצאת 'רשת אהלי -

   'לכיתה ה פלוס' מסלולים' חשבון

 בין השורות )ע. באך( שפה

 דיסקעבודה + ספר + חוברת    " by Pessie Frankel"Storyland   אנגלית

 )חרדי( גאוגרפיה לכיתה ה' הוצאת מטח גאוגרפיה

 

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 החומש המנוקד חורב -במדבר חומש 

 ספר שמואל א' –נביא 

 

 'וכיתה 

 חוברת / שם הספר מקצוע

 השורות )ע. באך(בין  שפה

 דיסק+ חוברת עבודה  +ספר   English Tomorrow-by Pessie Frankel אנגלית

 החלקים 4יש לקנות את כל  לכיתה ו' +  מארז אביזרים. פלוס מסלולים חשבון

 החוברת משנה שעברה  1' חיים תניא' חסידות 

 משנה שעברהחלקים  2' הלכות והליכות' הלכה

 חוברת בנתיב המצווה )הוצאת חיש, מחברת: נחמה דינה קוזלובסקי( בת מצוה

 שעברהמשנה  – )חרדי( גאוגרפיה לכיתה ה' הוצאת מטח גאוגרפיה

 

 לא נכלל בתוכנית השאלת ספרים: 

 סידור תהילת ה' גודל בינוני 

 דברים חומש 

 ספר שמואל ב' –נביא 

 


