
 סיון תשע"ח חודשזוכי הגביע ב

 מומלץ ללחוץ על הקישורים ולצפות בתיעוד העשייה

", ניר עציון. מנהלת: אסתר אשכנזי. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: טל ניר עציון"-חיפה

 ישראל. מדריכה: ענת ישראל. ספרנית: מרים ארנסט.

כזת: לינדה לוי. ", בית שמש. מנהל: אלי טוויל. מפקח: יואל ורצברגר. רלוין"-ירושלים

 ספרנית: נורית לרמן.

", ירושלים. מנהלת: שירי שוויצר. מפקחת: אסתר קיזילשטיין. אהבת ישראל בנות"-מנח"י

 רכזת: רחלי אוחיון. מדריכה: רחלי אוחיון. ספרנית: רחלי קפלן.

גלית  "מאיר", בית שאן. מנהל: אודי בן שושן. מפקח: שלום אדרי. רכזת:-צפון

 מדריכה: איילת פניני. באבי.

ל רכזת: איזב אוהד קרוב.  צמרת בן חיים. מפקח:  ", נתניה. מנהלת:עוזיאל"-תל אביב

 מיימון. מדריכה: מרילין גרשון. ספרנית: למלכה המר.

", אשדוד. מנהלת: אסתר עמר. מפקח: מיכאל פיקאר. רכזת: גילה בן חמו. הרא"ה" -דרום

 מדריכה: נורית פרץ.

", לוד. מנהלת: עפרה יהודה. מפקחת: רחלי ויסברד. רכזת: נעמה עמר. נריה"-מרכז

 מדריכה: יעל שער.

 אייר תשע"ח זוכי הגביע בחודש

", מועצה אזורית מנשה. מנהלת: רוית ויינברג. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: נטעים"-חיפה

 יסכה פרידמן.

בן  ", אפרת. מנהל: צבי נאמן. מפקחת: ורד ליבי. רכזת: אוריתאורות עציון בנים"-ירושלים

 אליהו. מדריכה: מרינה דניאל

", ירושלים. מנהל: נחמן סעדיה. מפקחת: שרית ברונר. רכזת: חמ"ד גבעת מרדכי"-מנח"י

 ענת משניות. מדריכה: דבורה פרידמן.

", עפולה. מנהל: אליאור בטיטו. מפקח: יעקב שבות. רכזת: סיון ביטון. מעלות ניסים"-צפון

 מדריכה: איילת פניני.

גן. מנהלת: ענבל פרקש. מפקחת: דלילה כהן. רכזת: -", רמתמורשת משה"-תל אביב

 אילנה מרום. מדריכה: כוכי חיימי. ספרנית: ליאת צדיקי.

פיקאר. רכזת: אורלי  ", אשדוד. מנהל: הרב יואל רפאל דרמון. מפקח: מיכאלאורות"-דרום

 נחום. מדריכה: סיגל בוסקדורף.

אל -"רעות", נס ציונה. מנהל: אופיר אביקסיס. מפקחת: רחלי ויסברד. רכזת: בת-מרכז

 בסטקר. מדריכה: יעל שער.

  

 זוכי הגביע בחודש ניסן תשע"ח

 תעודות וערכת משחקים בדרך אליכם. ברכות לבתי הספר שזכו בגביע הנודד לחודש ניסן.

", חדרה. מנהלת: ענת נקש. מפקחת:ג'וליה משיח. רכזת: לירון בוארון. פאר עם" -חיפה

 מדריכה: רחל ארביב.

", כוכב יעקב. מנהל: הרב בצלאל אריאל. מפקח: יוסי שינובר. רכזת: אור לציון" -ירושלים

 בתיה ברכץ.

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/norit.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/levin.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/ahvat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/oziel.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/gila.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/neriya.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/neta.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/yeru.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/givatm.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/maalotn.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/moreshet.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/orot.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/per.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/jern.pdf


", ירושלים. מנהלת: אחינועם שיינטופ. מפקחת:שרית ברונר. רכזת: נוף בנות -הר" -מנח"י

 דקלה גבאי. מדריכה: דקלה גבאי.

 ", שלומי. מנהלת: דקלה דהן. מפקח: שלום אדרי. רכזת: קרן חזני.הרב מימון" -צפון

", פתח תקוה. מנהלת: רוית זר. מפקחת: דלילה כהן. רכזת: נצח ישראל" -תל אביב

 ברוריה בריימן. מדריכה: הילה דניאל. ספרנית: שולה שוורץ.

", ערד. מנהל: ברוך אביבי. מפקחת:עליזה לוי. רכזת: תאיר לביא. מדריכה: טללים" -דרום

 רבקה מלמד.

"יחידני", יבנה. מנהלת: שני ברזילי. מפקח: יהודה בש. רכזת: רחלי בן פורת.  -מרכז

 מדריכה: נאווה חדד.

 זוכי חודש אדר תשע"ח

רחלי  :מפקחת .תמר אודס ניסן :מנהלת .בתיה-מזכרת ",בורג" - מרכז

 .יעל שער :מדריכה .ויסברד

וליה 'ג :מפקחת .רונן וייס :מנהל .קריית שמואל ",אהרון הרואה בנים" - חיפה

 3 ,2 ,1 אלינור:רכזת .משיח

 .ענת ישראל :מדריכה .אוחנה

רכזת  .אסתר קיזלשטיין :מפקחת .רבקה בוזגלו :מנהלת .ירושלים ",עמיטל" - י"מנח

 .אורית מאירי :ספרנית .לירון שבלב:ומדריכה

אתי  :רכזת .חנה זינו :מפקחת .חי דמרי :מנהל .טבריה ",נועם" - צפון

 .ה אשחר'רוחל :מדריכה .ברון

רחל  :רכזת .דרורית כהן :מפקחת '.יואב שמולביץ :מנהל .תל אביב ",ודיעיםמ" - א"ת

 .אביטל פלד :ספרנית .אילת כהן :מדריכה.ברוכים

עליזה  :מפקחת .הרב אורן שמחי :מנהל .אבן שמואל ",אבן שמואל" - דרום

 .חדוה חכם  :מדריכה .אריאלה חסון :רכזת .לוי

נחמה  :רכזת .יואל ורצברגר :מפקח .נורית ראובן :מנהלת .נחושה ",האלה"– ירושלים

 .מרינה דניאל :מדריכה.חלפון

 הנחיות ע"ז

 רשימת הזוכים בשנת תשע"ז

 חודש סיון -ברכות לזוכים בסבב האחרון לשנת תשע"ז

 

חמו. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: מיטב -"תחכמוני", חדרה. מנהלת: מירי בן -חיפה 

 לנגה.

 מדריכה: אורלי אמיתי.

רכזת:  ", ירושלים. מנהלת: אורית דהן. מפקחת: אסתר קיזלשטיין.חומת שמואל" -מנח"י 

 רינת

 רבינוביץ. מדריכה: אילנית אברהם. ספרנית: חני רובין.

". מנהלת: אלה קליר. מפקח: מיכאל בונן. רכזת: רחלי שדה. מדריכה: שדה יעקב" -צפון 

 איילת

 פניני.

", פתח תקווה. מנהלת: אושרה יצחק. מפקחת: דלילה כהן. רכזת: מעלות חיים" -תל אביב 

 גלית

 לוי. מדריכה: מרלין גרשון.

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/har.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/slomi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/teln.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/tair.pdf
https://www.smore.com/d1vtj
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/aharon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/aharon1.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/aharon2.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/amitaly.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/nom.ppt
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/modiim.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/even.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/nehosha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/nehosha.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/gaviaa.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/jomat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/sede.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/maalot.pptx


נתניה. מנהלת: שרית כהן. מפקח: אודי קרוב. רכזת: רונית אבני.  ישורון"," -תל אביב 

 מדריכה:

 כוכי חיימי. ספרנית: מיכל כהן סוויד.

"אביר יעקב", יבנה. מנהל: מרדכי אברהם. מפקח: יהודה בש. רכזת ומדריכה: יעל  -מרכז 

 שער.

הרב ברוך מימון. מפקח: יואל ורצברגר. "ת"ת חברון", קרית ארבע. מנהל: -מחוז ירושלים

 רכז: שי

 ימין.-מקלצקי. מדריכה: אורית אדרי

", אשקלון. מנהל: יעקב קנדלקר. מפקחת: סילבי הרוש. רכזת: אסתר כהן. סיני" -דרום

 מדריכה:

 מצגת נורית פרץ.

 רשימת הזוכים בגביע הנודד בחודש ניסן:

 השנה הזוכים בגביע הנודד מקבלים שני משחקים לפיתוח השפה כמתנה לבית הספר!

 ישר כוח לזוכים בגביע בחודש ניסן:

"מוריה ברקאי", חיפה. מנהלת: חמדה מרום. מפקחת: ג'וליה משיח. רכזת: חוי  -חיפה 

 פרקוביץ.

 ", חיספין. מנהל: רועי שומר. מפקחת: חנה זינו. רכזת: מרים נוימן.ת"ת גולני"-צפון

", ניצן. מנהלת: מרגלית רוטשטיין. מפקח: זאב אלדר. רכזת ומדריכה: ניצני קטיף" -דרום 

 מלכה

 חיון.

"עציון", תל אביב. מנהלת: נילי שמואלי. מפקחת: דרורית כהן. רכזות: דקלה  -אביב -תל

 מעתוק

 אירה אליוביץ. מדריכה: הילה דניאל.ומ

"נועם בנים", רחובות. מנהלת: ציפורית אייזיק. מפקחת: אורלי בטיטו. רכזת: מרב  -מרכז 

 קבלה.

 מדריכה: דורית וינברג.

הלת: רבקה בוזגלו. מפקחת: אסתר קיזלשטיין. רכזת ", ירושלים. מנעמיטל" -מנח"י 

 ומדריכה:

 לירון שבלב. ספרנית: אורית מאירי.

שמש. מנהל: מוטי גולדשטיין. מפקחת: ורד ליבי. -" בנים, ביתאהבת ישראל" -ירושלים 

 יפהרכזת: 

 כהן. מדריכה: חגית אוחנה. ספרנית: עפרה ארצי.

  

 רשימת הזוכים אדר תשע"ז:

. ישוב: מירון. מנהלת: לירז נחמיאס. מפקח: חמ"ד מירון שם ביה"ס: -מחוז צפון

 .תיעוד העשייה סיון כלפון. שבות. רכזת: יעקב

שם ביה"ס: יבנה אולגה. ישוב: גבעת אולגה. מנהל: משה  -מחוז חיפה

 תיעוד העשייה רכזת: חגית אבו. מדריכה: נורית בכר. ג'וליה משיח. מפקחת:  עמרם.

http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/yeshoron.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/daroms.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/sini.pptx
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/golani.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/nitzani.ppt
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/amitaln.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/ahavat.pptx
https://drive.google.com/file/d/0B4aCVksyc04HNnU2NWRqU2hjc3M/view
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/meron.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/yavne.pdf


 

 

 :הגביע הנודד סיוון תשע"ה

מחוז צפון: יד ששון, לביא. מנהל: משה גודלבסקי. רכזת: ציונה אלקובי. מדריכה: דגנית לוי. ספרנית: 

 .שרה מיה. מפקח: מיכאל בונן

 .בנימינה. מנהלת: אירית חיים. רכזת: חיה רוזנפלד. מפקח: ירון פרכטר ,הנדיב: מחוז חיפה

טוב. מדריכה: רחל שר. מפקחת: -אילן, רמלה. מנהל: יהודה שדמי. רכזת: רחל סימן-מחוז מרכז: בר

 .גילה מסד

בית שמש. מנהל: הרב אריה אדרי. רכזת: חגית אוחנה. ספרנית: ציפי גולד.  ,אתרוג: מחוז ירושלים

 .מדריכה: מוריה חלמיש. מפקחת: ורד ליבי

ירושלים. מנהלת: ציפי תומר. רכזת ומדריכה: לאה רבינוביץ. ספרן: גיל מנצורה.  ,דרור: מחוז מנח"י

 .מפקחת: שרית ברונר

: נחמה סגל. רכזת: שרה הבר. מדריכה: תמי סבג שושן. מפקח: אשדוד. מנהלת ,חב"ד: מחוז דרום

 .מיכאל פיקאר

 דיזינגוף: מחוז תל אביב

 :הגביע הנודד אייר תשע"ה

נצרת. מנהל: יוני חזן. רכזת: אורלי שועה. מדריכה: איילת פניני. מפקחת: ירדנה  ,"ארבל" :מחזו צפון

 .אלון

עציון. מנהלת: אסתר אשכנזי. רכזת: סוזי ג'רד. ספרנית: מרים ארנס. ניר  ,"ניר עציון" :מחוז חיפה

 .מדריכה: רחל ארביב. מפקח: זכריה נגר

 .רעננה. מנהל: מיקי אדלר. רכזת: יעל פנטון. מפקח: זכריה נגר ,"ביל"ו" :מחוז מרכז

בת ים. מנהלת: לילי חג'ג. רכזת: צופיה גיאת. מדריכה: סיגל אלגזי.  ,"ציפורי" :אביב-מחוז תל

 .מפקחת: מירי שפירא

בית שמש. מנהל: אוריאל פדידה. רכזת: חביבה צח. מדריכה: מרינה דניאל.  ,"עוזיאל" :מחוז ירושלים

 .ספרנית: עפרה ארצי. מפקחת: ורד ליבי

פזי. רכזת: מירי גמליאל. מדריכה: איריס פורת -ירושלים. מנהלת: יעל בן ,מקור חיים: מחוז מנח"י

 .מפקחת: שרית ברונר

שם ביה"ס: תורת משה. ישוב: חמד. מנהלת: יהודית דל. מפקחת: רחלי  -מחוז מרכז

 .תיעוד העשייה ויסברד. רכזת: ליטל בן טוב. מדריכה: יעל שער.

שם ביה"ס: אתרוג. ישוב: גבעת זאב. מנהל: דביר שפרן. מפקח: דוד  -מחוז ירושלים

 תיעוד העשייה סעדיה. רכזת: עפרה שמחי. מדריכה: חגית מאירי.

ם ביה"ס: יהודה הלוי. ישוב: ירושלים. מנהלת: אסתי ברמץ. מפקח: ישי לוי. ש -מחוז מנח"י

 .תיעוד העשייה רכזת: שיפי אליאך. מדריכה: נתנאלה בן דוד. ספרנית: מיכל ניסים.

מנהלת: ענת  אור יהודה. דיה גאון. ישוב:שם ביה"ס: סע  -אביב  תל מחוז

מפקחת: דרורית כהן. רכזת: נעמי יונה. מדריכה: שירה כהן. ספרנית: מירב  ברקוביץ'.

 תיעוד העשייה אשכנזי.

. ישוב: שומריה. מנהלת: עדינה אמיתי. מפקח: זאב עצמונה בנות שם ביה"ס: -מחוז דרום

 .תיעוד העשייה אלדר. רכזת: תרצה גבריאל. מדריכה: אורלי מרדכי.

  

https://www.youtube.com/watch?v=EC_mzLaNo9A
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/307.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/310.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BxYLPBeFoiNJcmVuWjlDV0xYRFE/edit?pli=1
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/telavive.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/292.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B4OKqmKwIF7qVUlZaGN4ak11YlU/edit?usp=drive_web&pli=1
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/291.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/293.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/290.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/294.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/tora.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/givat.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/halevi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/tel.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B9v3EsZ32bQHT0xRakN5ZFFfUEU/view
http://meyda.education.gov.il/files/Hemed/hl/soner.pdf


מחוז דרום: תורני חדש, שדרות. מנהל: יעקב שיטרית. רכזת: רונית פונציק. מדריכה: אילנית חדד. 

 .מפקח: מיכאל פיקאר

 :"ההגביע הנודד חודש אדר תשע

 

 .קצרין. מנהל: גיל קליינשפיז. רכזת: איריס בן דרור. מפקחת: חנה זינו ,"דרכי נעם" :מחוז צפון

אור עקיבא. מנהלת: דבורה אלימילך. רכזים: דיה תורג'מן ואריק לוגסי.  ,"רבי עקיבא" :מחוז חיפה

 .מפקח: גבי אמסלם

ת: פנינה שלוש. כפר הרואה. מנהלת: רחל רוט. רכזת: יפעת רוסו. ספרני ,"הראל" :מחוז מרכז

 .מפקח: זכריה נגר

 .רמת גן. מנהלת: ענת אשר. רכזת: מלכה וינדר. מפקחת: דלילה כהן ,"אושא" :מחוז תל אביב

 .מחוז ירושלים: "נווה צוף". מנהלת: תמר סלע. רכזת: יעל נתן. מדריכה: נטלי יוסף

חן. מדריכה: ורדה אדלר. -ירושלים. מנהלת: רבקה ברדוגו. רכזת: מילכה בר ,"עמיטל" :מחוז מנח"י

 .ת ברונרמפקחת: שרי

 ."סוסיא" :מחוז דרום

 

 

 :שמות בתי הספר שזכו במהלך השנים שעברו

 זוכים תשע"ד
 זוכים תשע"ג

 וכים תשע"בז
 זוכים תשע"א

 

 שנת תשע"ד

 עידוד קריאה- בית אל בנים

 תוכנית לעידוד הקריאה והכתיבה- פרדס חנה -שילה

 עידוד קריאה- פסגת דוד

 

 שנת תשע"ג

 עידוד קריאה נתיב זבולון מודיעין- נתיב זבולון

בעקבות הסופרת רונית -מסע בעקבות שמי, לעידוד קריאה הנחיות להורים, ממד חברון- ממ"ד חברון

 לוינשטיין מלץ
 י קוראמה קורא אנ: מודיעין -משואות נריה -משואות נריה

 יבנה- אביר יעקב -אביר יעקב

 שאלון לתלמיד על קריאה, בית ספר אהל שלום- אהל שלום

  ביס נחשון קדומים- לוח אירועי מצעד ספרים- נחשון

  עידוד קריאה בית ספר אפרתה ירושלים- אפרתה

 עידוד קריאה בית ספר בירב: בית שאן -בית ספר מאיר המתחדש

 מצגת של יהלום אשדוד- יהל"ם

 תלמים- עידוד קריאה- תלמים

  ניסוי בניר עציון בבית ספר ממ"ד

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/279.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/285.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/2791.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/280.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/2792.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/275.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/252.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/252.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/252.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/252.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/249.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/249.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/250.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/250.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/251.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/251.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/319.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/320.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/321.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/322.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/322.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/323.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/323.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/324.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/324.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/325.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/326.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/326.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/327.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/328.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/229.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/229.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/330.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/330.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/331.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/332.pdf


 שנת תשע"ב

 רציונאל תוכנית הקריאה, סוד ההצלחה- ממ"ד חברון בנים, קרית ארבע

  קריאה להצלחה- ממ"ד עלי

  הסיפור שלא נגמר- פסגת זאב מזרח

   מבשלים בעקבות ספרים נעם בנות פסגת זאב

  עידוד קריאה- הראל, רמות א

  יםדברים טוב בית ספר הארי צפת קוראים

  העיקר לקרוא: רעות" , נס ציונה מחוז מרכז"

  סופרים צעירים בית ספר האר"י, מגדל העמק
  קהילה קוראת- חב"ד אביטל תענך

  . עידוד קריאה , פעילות עשירה, קריאה מרובה : בית ספר רמב"ם נתניה

  קוראים ספרים בהנאה- אלקנה

  עידוד קריאה יעב"ץ, זכרון יעקב
 טבלת תוכנית, הספר קורא לי- שילה, כפר סבא

 

http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/310.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/312.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/312.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/313.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/334.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/335.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/336.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/337.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/338.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/339.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/304.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/341.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/342.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/343.docx
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/344.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/345.doc
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/256.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/hemed/hl/346.doc

