
 
ד"בס       

CHEDER MENACHEM ספרים LIST 2016/2017 
 
 

 

PRE – 1A  
ב -א .1  Book 

 

 

FIRST GRADE א כתה' -  

ד"סידור חב .1  with numbered lines (make sure 

the Siddur has תפילות השבת as well) 

י מנוקד"רש .2  Artscroll edition) חומש בראשית/

specifically) 

3. Linear Chumash בראשית (home use) 

' לשון התורה חלק א .4  
ב& כתיב נכון א  .5  
6. 2 Hebrew מחברת  

 

 

SECOND GRADE ב כתה' -   
ד"סידור חב .1  with numbered lines and all pages 

intact please (make sure the Siddur has 

 (as well תפילות השבת

2. Large Tehillim – ד"חב  – (Fellig edition - If you 

do not have one, please send $18 to purchase one 

through the Cheder) 
 Artscroll edition)) חומש בראשית/ רש"י מנוקד .3

specifically) 

תולדות-חיי שרה .4  workbook-P’Tach 

 workbook – P’Tach ויצא .5

י"כתב רש .6  workbook  - P’Tach 

7. P’Tach שרשים book – Schwarzmer 
 

THIRD GRADE ג כתה' -   
ד"סידור חב .1  with numbered lines (make sure 

the Siddur has תפילות השבת as well) 

2. Large Tehillim – ד"חב  (Fellig edition - If you do 

not have one, please send $18 to purchase one 

through the Cheder). 

 Artscroll edition) חומש בראשית רש"י מנוקד .3

specifically) 

ברכות מאירות משניות .4  
 vocabulary workbook – P’Tach עברית .5

6. The דקדוק difference workbook – P’tach 

7. 3 Hebrew מחברת (K’tav Publishing 

 

Please ensure that there is a משניות ברכות at home 

for homework use. 
 

FOURTH GRADE     - כתה 
סידור' הצבאות  .1  

2. Large Tehillim – ד"חב  

די מנוק"רש חומש שמות .3  (blue) (Artscroll edition) 

סוכה מאירות משניות .4  
workbooks- All 5 סוכה .5 פרקים  (4 books) 

שופטים - נביא ספר יהושע .6  
7. 1 Hebrew מחברת 

 
 

FIFTH GRADE  ה כתה' -   
ד "סידור חב -   .1  Large with תהלים      

 (Tuvias) גמרא פרק אלו מציאות מנוקד .2

י מנוקד"רשחומש שמות  .3  (blue) 

משניות בבא קמא  .4  
 קיצור שלחן ערוך עם פסקי אדה"ז מנוקד .5
שופטים-יהושענביא ספר  .6  

 

SIXTH GRADE ו כתה' -  

פרק המפקיד-גמרא בבא מציעא .1  (No English) 

With נקודות 

מקראות גדולות -מדברחומש ב .2  
ת היום יום"חת .3  
'נביא שמואל א .4  
  קיצור שולחן ערוך עם פסקי אדה"ז מנוקד  .5
חורב -משנה בהירה  -משניות בבא מציעא .6    
 ספר שבח המועדים .7
 

SEVENTH GRADE ז כתה' -   
פסחיםגמרא  .1  – (no Art Scroll) 

מקראות גדולות במדברחומש  .2  
ת היום יום"חת .3  
'ב שמואלנביא  .4   
ב& לקוטי שיחות א  .5  

 ספר שבח המועדים .6
 ספר שבח יקר .7

 

EIGHTH GRADE ח כתה' -  

קמא בבאגמרא  .1  (no Art Scroll) 

מקראות גדולות ויקראחומש  .2  
3. Metsudah- חומש בראשית, שמות, ויקרא (class use) 

'וב 'אנביא מלכים  .4  
 ספר שבח המועדים .5
(גדסי) ספר שמירת השבת .6  – English version 

 large – תניא .7

 


