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GRADE M/A/F WORKBOOK COMMENTS PRICE 

Gan --- $8.50  עזר לספר מבוא לקריאה 

 Step by Step  $18.00 אותיות ---

--- 

 

Class workbooks קריאה workbooks פרשה   
workbooks 

Yom Tov 
Chassidishe Yom tov  

(9 books) 

$26.00 

PreK G --- לקריאה מבוא לספר עזר  * $8.50 

לקריאה מבוא ---   $4.00 

בהנאה קריאה ---   $10.00 

 workbook  $4.00 יום טוב ---

 workbook  $3.50 כתיבה ---

 workbook (SO)  $5.00 פרשה ---

 workbook (SO)  $4.00 י'הדות ---

 workbook (SO)  $4.00 יום טוב ---

 workbook (SO)  $4.00 חסידישע יום טוב ---

G1 ET only יהדות  workbook (SO) ET  $6.00 

ET only Class workbook (SO) ET  $2.50  

WT only Class workbooks (SO) WT 
,ניגון ,רבי) פתגם  book) 

3 books $6.00 

WT only יהדות  workbook (SO) WT  $6.00 

ET & WT כתיבה workbook  2 books- 
green & purple 

$12.00 
($6 each) 

ET & WT אידיש workbook chelek 1 & 2   $10.00 ($5 per book) 

Booklist Guide 

• M/A/F = workbooks will be used 

Morning/Afternoon/Friday  

• We do not sell books shaded in grey. You will have to 

purchase them elsewhere. 

• * = book continued from last year 

• (SO) = workbooks made by the Shluchim Office 

 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=263
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=363
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=264
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ET & WT השלם המסורת ספר    $15.00 

ET & WT $6.00  בן חמש למקרא 

עינים מאירת בראשית חומש --- *used in G2   

תהילת ה' סידור ---  with numbers    

   תהלים ---

G2 M א חלק אידיש התורה לשון   $11.50 

M לך לך חומש  workbooks (SO) 2 books $6.00 

M פרשה workbook (SO)  $7.00 

M תורה דבר  workbook (SO)  $2.50 

A אידיש workbook (SO)  $4.50 

A אידיש workbook chelek  2  * $5.00 

A כלליות ידיעות  (SO)  $8.00 

A א חלק בוך האנטשריפט מיין   $9.00 

A שלי הספרונים  Green set, orange set $12.00 ($6/set) 

A שלי הספרונים  workbooks  2 books $5.00 

F תפלה פירוש  workbook (SO)  $2.00 

F פתגם workbook (SO)  $2.00 

M עינים מאירת בראשית חומש    

G3 M י"רש כתב   $11.50 

M חומש וירא workbooks (SO) 4 books $12.00 

M תורה דבר  workbook (SO)  $2.50 

M פרשה workbook (SO) * $7.00 

A כלליות ידיעות  (SO) * $8.00 

A ב חלק בוך האנטשריפט מיין   $7.50 

A שלי הספרונים  Blue set, yellow set $12.00 ($6/set) 

A קלאנגען אידישע קליינע די   $13.50 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=265
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=266
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M עינים מאירת בראשית חומש    

G4 M חומש ויצא workbook (SO)  $6.00 

M י"רש כתב  * $11.50 

M אידיש Reader  $12.00 

M יהושע workbook (SO)  $10.50 

M יהושע text (SO)  $1.50 

M אידיש workbook chelek  4 *only for G4 WT $10.00 ($5 per book) 

M ג חלק בוך האנטשריפט מיין  * $7.50 

M קלאנגען אידישע קליינע די   $13.50 

M/A Student Planner (SO)  $7.00 

A שלי הספרונים  *Yellow set $6.00 

A יום טוב (SO)  $5.50 

A חסידישע יום טוב (SO)  $3.50 

A למדנו כמה  * $6.00 

A פרשה workbook (SO) * $7.00 

A תורה דבר  workbook (SO)  $2.50 

A הגדה (SO) Hold on to till Pesach $1.50 

A כלליות וו ידיעות     $9.00 

M ויצא פרשת למקרא חמש בן  Optional/ Suggested for 
home review 

 

M עינים מאירת בראשית חומש    

M יהושע נביא    

G5 M שמות  workbook (SO)  $12.00 

M וארא workbook (SO)  $5.00 

M אב  workbook (SO)  $5.00 

M חברת חומש  (SO)  $3.00 

M פרשה workbook (SO) * $7.00 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=206
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=207
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M שופטים  workbook (SO)  $5.00 

A הלכה workbook (SO)  $2.00 

A $7.50   כתב ידי 

A שיחות workbook  $3.00 

A כלליות וו ידיעות    * $9.00 

F ג מצוות"תרי   $8.00 

F רב מעשה  (SO) 2 books $6.00 

F זיכרונות ספר  worksheets (SO)  $1.50 

M שמות חומש    

M שופטים נביא    

G6 M משכן Album  $5.00 

M יתרו בשלח &  workbooks (SO) 3 books $7.50 חומש 

M חומש skills workbook (SO)  $5.00 

M שיחות workbook (SO)  $5.00 

A כלליות וו ידיעות    * $9.00 

A בת מצוה Book NEW $20.00 

A פרשה workbook (SO) * $7.00 

F דקדוק workbook (SO)  $6.00 

M שמות חומש    

M ערוך שולחן קיצור    

M א שמואל נביא   Blue Sefer with Rashi  

G7 A Chassidus Basics level 1  $14.00 

A Chassidus Basics level 2  $16.00 

M במדבר workbook (SO)  $2.50 

M נשא workbook (SO)  $2.50 

M ערוך שולחן קיצור  workbook (SO)  $3.00 

M יום טוב (SO)  $4.00 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=208
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=209
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A תניא קדישא vol 1  $13.00 

A כלליות וו ידיעות   * $9.00 

A נביא workbook (SO) 3 books $10.00 

F  תפלה פירוש  $8.50  (SO) קבלת שבת -

M גדולות מקראות במדבר חומש    

M המועדים שבח  Must have in the 
beginning of the year 

 

M ר"אדמו פסקי מנוקדעם ערוך שולחן קיצור  Needed for the 
classroom 

 

A ב שמואל נביא    

F תהילת ה' סידור  (for תפלה פירוש )   

G8 M שיחות (SO) 2 books $7.00 

M חומש שלח workbook (SO)  $2.00 

A Chassidus Basics level 2 * $16.00 

A Chassidus Basics level 3  $16.00 

A תניא קדישא vol 1 * $13.00 

A תניא קדישא vol 2 NEW $10.00 

A נביא workbook (SO)  $9.00 

F פרשה workbook (SO)  $3.50 

F תפלה פירוש  (SO)  $7.00 

M גדולות מקראות במדבר חומש    

M פסקי מנוקדדעם ערוך שולחן קיצור 
ר"אדמו  

  

M המועדים שבח    

M שיחות לקוטי  dictionary   

A ב שמואל נביא    

PreK B --- לקריאה מבוא לספר עזר  * $8.50 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=210
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=202
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בהנאה קריאה ---   $10.00 

 workbook  $3.50 כתיבה ---

 workbook  $4.00 יום טוב ---

 workbook (SO)  $4.00 י'הדות ---

 workbook (SO)  $4.00 יום טוב ---

 workbook (SO)  $4.00 חסידישע יום טוב ---

לקריאה מבוא ---   $4.00 

B1 --- 

 

 -workbook 2 books כתיבה
green & purple 

$12.00 
($6 each) 

המסורת ספר ---  * $15.00 

 workbook chelek 1 & 2   $10.00 ($5 per book) אידיש ---

--- B1 class workbook (SO)  $3.50 

 workbook (SO)  $6.00 י'הדות ---

עינים מאירת בראשית חומש --- *used in B2   

תהילת ה' סידור ---  with numbers    

B2 M לימודים לשון  V1  $15.00 

M לימודים לשון  V2  $15.00 

M פרשה (SO)  $7.00 

A א חלק בוך האנטשריפט מיין   $9.00 

A שלי הספרונים  Green set, orange set $12.00 
($6 each) 

A שלי הספרונים  workbook (SO)  $5.00 

A כלליות ידיעות  (SO)  $8.00 

A אידיש (SO)  $4.00 

A פירוש תפילה workbook (SO)  $2.00 

A פתגמים workbook (SO)  $1.75 

M בראשית חומש    

B3 M לשון לימודים  V2 * $15.00 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=203
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=204
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=205
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M י"רש כתב   $11.00 

M חומש workbook (SO) 2 books $6.00 

M חומש Teitch (SO) Optional (if you feel like 
your son needs it) 

$3.00 

M הלכה/ י'הדות (SO)  $2.50 

M כלליות ידיעות  (SO) * $8.00 

A פרשה Workbook (SO)                * $7.00 

A שלי הספרונים  *Orange set, blue set,  $12.00 
($6 each) 

A ב חלק בוך האנטשריפט מיין   $8.50 

A קלאנגען אידישע קליינע די   $13.50 

A משניות Workbook (SO)  $5.00 

A תורה דבר  workbook (SO)  $2.50 

M בראשית חומש    

A סוכה מאירות משניות    

A מגילה מאירות משניות    

A יומא מאירות משניות    

B4 M ג מצוות"תרי   $5.00 

A פרשה Workbook (SO) * $7.00 

A חלק בוך האנטשריפט מיין  ג     * $8.00 

A יהושע workbook (SO)  $10.50 

A יהושע text (SO)  $1.50 

A לימודים לשון  V2 * $15.00 

A לימודים לשון  V3  $15.00 

A 2  כלליות ידיעות (SO)  $8.50 

A דבר תורה workbook (SO)  $2.50 

M כותרמאירות ב משניות   Optional – will be 
provided as worksheets 

 

M קטן דעמו מאירות משניות  Optional – will be 
provided as worksheets 

 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=211
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M ראש השנה משניות   Optional – will be 
provided as worksheets 

 

M תענית משניות   Optional – will be 
provided as worksheets 

 

A ערוך שולחן קיצור    

A בראשית חומש    

A יהושע נביא    

B5 M ויקרא&  שמות&  בראשית לימודים הבנת   $36.50 ($12.50 each) 

A לימודים לשון  V3 * $15.00 

A $7.50   כתב ידי 

A שמות workbook (SO)  $12.00 

A וארא workbook (SO)  $5.00 

A פרשה workbook (SO) * $7.00 

F כלליות וו ידיעות   (SO) * $9.00 

A שופטים  workbook (SO)  $5.00 

F רב מעשה  (SO) 2 books $6.00 

M המפקיד פרק מציעא בבא    

M הזקן ר"אדמו פסקי עםדערוך שולחן קיצור  Optional for home use  

A שמות חומש    

A שבת מסכת שבת פני משניות    

A שופטים נביא    נביא יהושע & 

B6 M  גמרא workbook (SO) 3 books $8.00 

A משכן Album   $5.00 

A חומש בשלח workbook  $4.00 

F כלליות ידיעות  2 (SO) * $8.50 

F פרשה Workbook (SO) * $7.00 

M המניח פרק, קמא בבא    

A שמות חומש    

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=212
http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=213
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A שופטים נביא    

A ערוך שלחן קיצור    

B7 A יקר שבח  workbook (SO)  $1.50 

A הגדה (SO) Hold on to till Pesach $2.00 

M האומנין את השוכר מציעא בבא    

M הזקן ר''אדמו פסקי עם ערוך שלחן קיצור    

M םוי םוהי    

M תוומצה ספר     

A במדבר חומש    

A יקר שבח    

A המועדים שבח    

A ' א שמואל נביא    

A ' ג חלק שיחות לקוטי    

A חת"ת   

B8 M ותכמ גמרא   (new and clear print)  

A הזקן ר''אדמו פסקי עם ערוך שלחן קיצור    

A במדבר חומש    

 

 

http://www.shluchim.org/catalog/?page=list&id=8&idc=216

