
 המאושרים  בעברית ספרי הלימוד 
 ב "פלשנת הלימודים תש

 
 
 

 בתי הספר הממלכתיים:ל
 
 
  

 המחבר  שם הספר  כיתה 
הוצאת  
 הספרים 

 אישור  שנת

  
  
  
 א 

 תשע"ד  פאנל אור  כהרמלה נשר  בסוד האותיות 

 תשע"ד  אח  דגנית שניר  כוח לקרוא 

 נירה אלטלף  ליטף 
המרכז להוראה  

 דיפרנציאלית 
 תשע"ה 

 תשע"ה  ספר לכל  תמר מטלון  נקשיב ונקרא בקלות 

 צלילים מספרים 
 מיכל דודוביץ 
 כהן -וד"ר הדרכה לסר

 רכגולד 
  

 תשע"ה 

 קוראים באלף 
 ויטל גייגר 

 וחגית פורת 
 יסוד 

  
 תשע"ה 

קוראים ולומדים בהנאה  
 המחודש 

 רכגולד  זבורוב -אילנה לוגסי
  

 תשע"ה 

 ט תשע" מט"ח צוות כותבות  קסם וחברים 

 קריאה ראשונה 
 חנה לוינזון 

 ורונית אורי פירסטטר 
 תשע"ז  בונוס 

  
 ב

 תשע"ט  פאנל אור  כהרמלה לנגנטל נשר    בסוד הקריאה

 יסוד  חיה דוידזון  המקראה שלי 
  

 תשע"ה 

 העיקר שהבנו 
 אנה טרפיקנט

 וטלי קפלן 
 "ף תש בונוס 

 מט"ח צוות כותבות  מילה טובה 
  

 תשע"ה 

 עונות וליהנות 
 שבע רשף בת 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 "ף תש בונוס 

על קצה הלשון ומעולמה  
 של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ז  מודן 

 צועדים בדרך המילים 
 טליתמן -בינה גלר 

 וחנה שליטא 
  תשע"ה  כנרת



 ג

 העיקר שהבנו 
 אנה טרפיקנט

 וטלי קפלן 
 תשע"ה  בונוס 

 מט"ח צוות כותבות  מילה טובה 
  

 תשע"ה 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ה  בונוס 

על קצה הלשון ומעולמה  
 של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ז  מודן 

 צועדים בדרך המילים 
 טליתמן -בינה גלר 

 וחנה שליטא 
 תשע"ה  כנרת

 ד 

 תשע"ה  מט"ח צוות מט"ח  מילה טובה מאוד 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ה  בונוס 

על קצה הלשון ומעולמה  
 של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ה  מודן 

 צועדים בדרך המילים 
 טליתמן -בינה גלר 

 וחנה שליטא 
 כנרת

 תשע"ה 
  

 העיקר שהבנו 
 טרפיקנטאנה 

 וטלי קפלן 
 תשע"ז  בונוס 

  
  
 ה 

 העיקר שהבנו 
 אנה טרפיקנט

 וטלי קפלן 
 תשע"ה  בונוס 

 מט"ח צוות כותבות  מילה טובה מאוד 
  

 תשע"ה 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ה  בונוס 

על קצה הלשון ומעולמה  
 של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -דליה קורחטל, 

 תשע"ה  מודן 

 צועדים בדרך המילים 
 טליתמן -בינה גלר 

 וחנה שליטא 
 תשע"ה  כנרת

 ו

 תשע"ו  מט"ח צוות מט"ח  מילה טובה מאוד 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ה  בונוס 

על קצה הלשון ומעולמה  
 של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -קורחטל, דליה  

 תשע"ה  מודן 

 צועדים בדרך המילים 
 טליתמן -בינה גלר 

 וחנה שליטא 
 תשע"ה  כנרת

  
  

   
  



 דתיים: -לבתי הספר הממלכתיים 
  

 המחבר  שם הספר  כיתה 
הוצאת  
 הספרים 

 אישור  שנת

  
  
  
  
 א 

 תשע"ד  פאנל אור  כהרמלה נשר  בסוד האותיות 

 חדווה רון  חמ"ד של קריאה
מחשבת  

 בצלאל 
 תשע"ה 

 תשע"ד  אח  דגנית שניר  כוח לקרוא 

 נירה אלטלף  ליטף 
המרכז 
להוראה  

 דיפרנציאלית 
 תשע"ה 

 צוות כותבות  לקרוא בנועם 
מרחביה +  

 בונוס 
 תשע"ה 

 צלילים מספרים 
 מיכל דודוביץ 
 כהן -וד"ר הדרכה לסר

 תשע"ה  רכגולד 

 קוראים באלף 
 ויטל גייגר 

 וחגית פורת 
 יסוד 

  
 תשע"ה 

קוראים ולומדים  
 בהנאה המחודש 

 תשע"ה  רכגולד  זבורוב -אילנה לוגסי

 ט תשע" מט"ח צוות כותבות  קסם וחברים 

 תשפ"א  פאנל אור  כהרמלה לנגנטל נשר    בסוד הקריאה 

 ב

 תשע"ה  יסוד  חיה דוידזון  המקראה שלי 

 תשע"ה  מט"ח צוות כותבות  מילה טובה 

 תשע"ז  בונוס  צוות כותבות  עם ועברית בנ 

על קצה הלשון  
 ומעולמה של ספרות 

אלון, לאה  ד"ר עמנואל 
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ז  מודן 

צועדים בדרך  
 המילים 

 טליתמן -בינה גלר 
 וחנה שליטא 

 כנרת
 תשע"ה 

  

 ג

 תשע"ה  מט"ח צוות כותבות  מילה טובה 

 תשע"ט  בונוס  צוות מרחביה עברית בנועם 

על קצה הלשון  
 ומעולמה של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ז  מודן 

צועדים בדרך  
 המילים 

 טליתמן -בינה גלר 
 וחנה שליטא 

 תשע"ו  כנרת



 ד 

 תשע"ה  מט"ח צוות כותבות  מילה טובה מאוד 

 תשפ"א  בונוס  צוות כותבות  עם ועברית בנ 

על קצה הלשון  
 ומעולמה של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ה  מודן 

 
צועדים בדרך  

 המילים 
טליתמן, ח.  -ב. גלר

 שליטא 
 תשע"ז  כנרת

 ה 

 תשע"ה  מט"ח צוות כותבות  טובה מאוד מילה 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ו  בונוס 

צועדים בדרך  
 המילים 

טליתמן, ח.  -ב. גלר
 שליטא 

 תשע"ח  כנרת

על קצה הלשון  
 ומעולמה של ספרות 

ד"ר עמנואל אלון, לאה  
 שגב -טל, דליה קורח

 תשע"ה  מודן 

 ו

 תשע"ו  מט"ח צוות מט"ח  מאוד מילה טובה 

 עונות וליהנות 
 בת שבע רשף 

 טולדנו -מיכל הניג 
 ודבורה אמיר 

 תשע"ו  בונוס 

  
על קצה הלשון  

 ומעולמה של ספרות 
ד"ר עמנואל אלון, לאה  

 שגב -טל, דליה קורח
 תשע"ה  מודן 

  
  

 


