
 שהובאו כאן ליצירות ספרות  רשימת כותבי המדריכים למורה

 

 

 ה"תשל' א חלק, למורה מדריך, הממלכתי היסודי ס"לביה" ספרות פרקי מחרוזת"

 עדנה, ליסי נעמי, ליכטיג מינה(, מרכזת) יוסף בן אורה:  היסודי ס"לביה וספרות ללשון הצוות חברות 

 .קרן נירה, צור ציפורה, פרדקין נירה, ענבר

 קרן יחזקאל:  לשוני עורך. 

 עליזה, ד"באב רחל, אהרון' צ רפאל, אראל אליהו ר"ד(, ר"יו) ברין חנן ר"ד :הוועדה חברי בהדרכת 

 אסתר, פייטלסון דינה ר"ד, סמואל עטרה, שרוני-סביץ נחמה, מלצר שרה, גולדשמידט שלמה, גורי

 .שיטאי שושנה, שוחט אלישבע, רון צילה, קאיס יהודית, ובר'פינצ

 צילה, סמואל עטרה, שרוני-סביץ נחמה, הלפרט מרגלית :מהחוברות לחלק הכנה בעבודות השתתפו 

 .רייזמן עפרה, רון

 

 ז"תשל' ב חלק, למורה מדריך, הממלכתי היסודי ס"לביה" ספרות פרקי מחרוזת"

 עדנה, ליסי נעמי, ליכטיג מינה(, מרכזת) יוסף בן אורה:  היסודי ס"לביה וספרות ללשון הצוות חברות 

 .קרן נירה, פרדקין נירה, ענבר

 קליינמן משה, קרן יחזקאל:  לשוני עורך. 

 ברין חנן ר"ד  : בראשות הוועדה חברי בהדרכת. 

 

 ד"תשנ', ב לכתה למורה מדריך" , השער את פתחו"

 ציון בת(, מרכזת) קולומבוס אסתר : דתי -הממלכתי היסודי ס"לביה ולספרות ללשון הצוות חברות 

, רקנטי אהובה, רוזנסון נחמה, עוקשי אסתר, נוריאל מנוחה, זינגבוים דליה, ברונר גאולה, אהרוני

 .שוורין תמר

 סמואל עטרה:  לשונית עריכה. 

 רוזנסון ישראל ר"ד ,מלמד יוסי מר,  פרידלנדר יהודה' פרופ:  ותרמו העירו . 

 הטובה הארץ על" למורה המדריך על מבוססות" שלום סוכת" ליצירה ולפעילויות ספרותי לעיון הצעות "

 אביבה, ד"באב רחל: השתתפו בהם, 1-2 רגלים לשלוש" חמד לקט"  למורה המדריך ועל, 1 חלק

 .רון וצילה קרש שרה, סטניסלבסקי

 סהלבי ספרות פרקי -"מחרוזת"ל  ל"המד על מבוססים" השער את פתחו"  ו" בילי" היצירות עיבוד" 

 .ה"תשל, ירושלים, הממלכתי

 

 ה"תשנ', ג לכתה למורה מדריך" , השער את פתחו"



 ציון בת(, מרכזת) קולומבוס סתרא : דתי -הממלכתי היסודי ס"לביה ולספרות ללשון הצוות חברות 

, רקנטי אהובה, רוזנסון נחמה, עוקשי אסתר, נוריאל מנוחה, זינגבוים דליה, ברונר גאולה, אהרוני

 .שוורין תמר

 הרציג ליאורה:  לשונית עריכה. 

 סמואל עטרה י"ע ונערכו רוזנסון ישראל ר"ד י"ע נכתבו והאגדה המדרש קטעי הוראת. 

 

  ט"תשנ', ד לכתה למורה מדריך" , השער את פתחו"

 ציון בת(, מרכזת) קולומבוס אסתר : דתי -הממלכתי היסודי ס"לביה ולספרות ללשון הצוות חברות 

, רקנטי אהובה, רוזנסון נחמה, עוקשי אסתר, נוריאל מנוחה, זינגבוים דליה, ברונר גאולה, אהרוני

 .שוורין תמר

 סמואל עטרה:  לשונית עריכה. 

 גירון רבקה ר"ד:  מדעי ייעוץ. 

 הטובה הארץ על" למורה כיםהמדרי על מבוססות  מהיצירות למקצת ולפעילויות ספרותי לעיון צעותה "

, קולומבוס אסתר, סטניסלבסקי אביבה, אהרונוף חגית, ד"באב רחל:  י"ע שנכתבו" רגלים שלוש"  ו

 .רון וצילה קרש שרה

 

 ו"תשנ', ו לכתה למורה מדריך" , השער את פתחו"

 ציון בת(, מרכזת) קולומבוס אסתר : דתי -הממלכתי היסודי ס"לביה ולספרות ללשון הצוות חברות 

, רקנטי אהובה, רוזנסון נחמה, עוקשי אסתר, נוריאל מנוחה, זינגבוים דליה, ברונר גאולה, אהרוני

 .שוורין תמר

 הורוביץ-כרמל דקלה,  פרידמן נעמי:  לשונית עריכה. 

 חזן אפרים' ופרופ פרידלנדר יהודה' פרופ: העירו. 

 שנכתבו" רגלים שלוש"  ו" הטובה הארץ על" למורה המדריכים על מבוסס  היצירות ןמ מקצת  עיבוד 

 רון וצילה קרש שרה, קולומבוס אסתר, סטניסלבסקי אביבה, אהרונוף חגית, ד"באב רחל:  י"ע

 

 א"תשנ, למורה מדריך" הנותיל, להבין, לקרוא"

 אורה:  היסודי-הממלכתי ס"לביה וספרות ללשון הצוות בהשתתפות, גרבר ורחל פרדקין נירה:  כתבו 

 .טרטקובסקי ונירה היבשר אתי, רביד שרית, פייקס ארנונה, ענבר עדנה, יוסף-בן

 מרום יהודית, גליקסקו טובה, פרג רחל, שירב פנינה, הוכברג מינה:  והעירו קראו. 

 זהבי אלכס: מקצועי ייעוץ. 

 בלאנדר אילה:  לשונית עריכה. 

 

 ג"תשנ ', ב חלק ,למורה מדריך" הנותיל, להבין, לקרוא"



 אורה:  היסודי-הממלכתי ס"לביה וספרות ללשון הצוות בהשתתפות, גרבר ורחל פרדקין נירה:  כתבו 

 .רביד שרית, פייקס ארנונה, ענבר עדנה, יוסף-בן

 שרון אדית, טרטקובסקי נירה, היבשר אתי, דיין סימונה, גליקסקו טובה:  גם השתתפו. 

 מרום יהודית, פדואה מיכל, פרג רחל, שירב פנינה, הוכברג מינה:  והעירו קראו. 

 זהבי אלכס: מקצועי ייעוץ 

 הרציג ליאורה:  לשונית עריכה. 

 

 ו"תשנ, למורה מדריך" מראות" 

 נויגבורן דרורית: עריכה. 

 שלומית ר"ד, פרלמוטר עדנה, לנדאו דב' פרופ, בקשי שושנה, נויגבורן דרורית, קליינרמן גיטה:  כתבו 

 .אורבך אסתר, ברנהולץ

 אלשטיין יואב' פרופ, חזן אפרים' פרופ, לנדאו דב' פרופ: מדעי ייעוץ. 

 הרציג ליאורה:  לשונית עריכה. 


