
 יושר ואמת

 מורים

  וורדהדרכה תורנית PDF 

  וורדטבלה מארגנת שכבה בוגרת PDF 

  וורדטבלה מארגנת שכבה צעירה PDF 

  וורדמדריך למורה PDF  

  וורדסדנא, אמת מארץ תצמח PDF  

 סרטוני מעלה לילדים:

 המבחן האמיתי 

 סודה של מירי 

  לחץ פיזי מתון -מועצת תלמידים 

 יום הוקרה לפצועי צהל

 ח-לכיתות ג שיעורים 

 לבתי הספר היסודיים הפעלה 

 צעירים 

 בקובץ אחד החומר כולו

 PDF וורדטבלה מארגנת שכבה צעירה 

  PDF וורד  , מניחים יסודות, חותמו של הקבה1יעור ש

 PDFמפתח הלב, כיתה א', האני שבראי  ,2שיעור 

 PDF וורדאחד ניגון ג', והפרח הזה, לכל -, מפתח הלב, כיתה ב'2שיעור 

 PDF וורדזאב -, בפתח, זאב3שיעור 

  PDF וורד, מעשה אבות, בדרכי אבותינו 4שיעור 

  PDFה להחליט , מפתח הלב, כיתה א', מ5שיעור 

 PDFנפלאות , מפתח הלב, כיתה ב', ניסים ו5שיעור 

 PDFנהגים מפתח הלב, כיתה ג', חגיגה של מ 5שיעור 

  PDF וורד, מתבונים ובונים, משחקים ביושר 6שיעור 

  PDF וורד  , מתבוננים ובונים, העומד בדיבורו7שיעור 

 PDFב', את הכוח לטוב שומרים -, מפתח הלב, כיתה א'8שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ג', את הכוח לטוב שומרים 8שיעור 

  PDF וורד  , מתבונים ובונים, טעם של אמת9שיעור 

  PDF וורד  , מתבוננים ובונים, קנה לך חבר10שיעור 

 PDFב', התנגשות -, מפתח הלב, כיתה א'11שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ג', התנגשות 11שיעור 

 PDF וורדעור סיכום, אמת בפרסום , שי12שיעור 
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 בוגרים

 בקובץ אחד החומר כולו

 PDF וורדטבלה מארגנת שכבה בוגרת 

 PDF וורד, מניחים יסודות, מדבר שקר תרחק 1שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ד', אני בגבולות המסגרת 2שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ה', מנהיגים צעירים 2שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ו', אורות רבים 2שיעור 

 PDF וורד, בפתח, עולם האמת 3שיעור 

 PDF וורד, מעשה אבות, אביר האמת 4שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ד', דעות שונות 5שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ה', מתנות מגוונות 5שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ו', עניין של מסורת 5שיעור 

 PDF וורד, מתבוננים ובונים, הצופה המסתתר 6שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ד', את הכוח לטוב שומרים 7שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ה', את הכוח לטוב שומרים 7ר שיעו

  PDF, מפתח הלב, כיתה ו', את הכוח לטוב שומרים 7שיעור 

  PDF וורד, מתבוננים ובונים, מבחן של כבוד 8שיעור 

 PDF וורד, מתבוננים ובונים, חבר אמיתי 9שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ד', מדפי הספרים 10שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ה', תקשורת ברשת 10שיעור 

 PDF, מפתח הלב, כיתה ו', בטיחות בדרכים 10שיעור 

  PDF וורד, מתבוננים ובונים, שביל באמצע 11שיעור 
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