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אחרמחבר/תשם ספר
17 days in treblinka|daring to resist, and refusing to dieeddie weinstein
a step by step guide to modern hebrewmichael rose and ezri uvalverbs, test yourself and exercises and verbs, test yourself and exercises and answers
an educator's companion|a guide to the koren children's siddur|ashkenaz daniel rose, PH.D
and god saw that it was badotto weissyad vashem
arc of the fall holidaysrabbi sheryl katzman 
consider me lucky sabina schweid childhood and youth during the holocaust in zbrow
cry little girl|a tale of the survival of a family in slovakiaaliza barak-ressler
film,course|films and teaching resourses:set 4
hebrew for beginnersmichael rose and yechiel kara
hebrew with pleasure without a teacher's help|עברית בהנאה לדוברי אנגלית ללא עזרת מורהedna kadman|לכל ספרעדנה קדמן part A + part B - פלוס שני דיסקים
hebrew-english english-hebrew | hebrew verbs tablesasher tarmon and ezri uval
holocaust and justicedavid bankier and dan michman
holocaust historiography in contextdavid bankier and dan michmanyad vashem
hood to coast israel|bible-revival relay race תיקיות
I wanted to fly like a butterfly naomi morgensterna child's recollections of the holocaust
ISRAEL EDUCATIONLaHav|Israel Education
letters never sentmirjam bolle yad vashem
mama,it will be alrightsol silberzweig
masorah and text criticism in the early modern mediterraneanjordan S. penkower
nights in canaan early songs of the land of israel(1881-1946)1732 דיסק - מוסיקה לבית הכנסת בתקופת הבארוק הושענא רבה בקסאלי מונפראטו
no child's playyad vashem jerusalem
parasha adventures with slowmo|פרשת השבוע עם שלמה a new curriculum for 2nd grade
pesach in the beit hamikdashdvd
secret intelligence and the holocaust david bankier
starmanphillip burrows and mark foster
ten zemirot ami|2 דיסק - פיוטים מתוך מחזור ארם צובה (רפ"ז) בלחן חדש תן זמירות עמי דיסק
the aleph bet|coloring bookmichelle geft
the chidon hatanakh book 5778|ספר החידון תשע"חdvir dimrigenesis multiple choice questions|ספר בראשית שאלות הכנה למבחן הארצי
the merriage covenant|a guide to jewish marriagerabbi elyashiv knohl
the pictorial history of the holocaustyad vashemמשקל גבוה
the religion of israel|from its beginnings to the babylonian exileyehezkel kaufmann
to be a jew in berlindaniel frankel
trappedruth bondyyad vashem
v'dibarta bam|skills for talmud study year one - torat ha'amoraimp.hayman, s.hayman
v'shinantam|mishnah in sound, depth and color|student activity book year one rabbi S. peerless
v'shinantam|mishnayot, songs&mishnahkids activitiesדיסק
v'shinantam|student activity book year two rabbi S. peerless
walking through the land of the bible|historical 3D adventurejames H. charlesworth
what is eretz yisrael?|what is the land of israel?margalit kavenstock

טניה ריינהרטאברהם ב' יהושע|שלשה ימים ילד
אירית פרידמןאגדת חוני המעגל

ספר הלימוד המקיף להקניית יסודות השפה העברית המדוברת בישראל ציפי בן-עמי אולפן עברית 1
ציפי בן-עמי אולפן עברית חוברת ההסברים 3 

ציפי בן-עמי אולפן עברית חוברת פתרונות 2
ציפי בן-עמי אולפן עברית חוברת פתרונות לתרגילים|2

ציפי בן-עמי אולפן עברית ספר הלימוד המקיף 1
teacher's guide&self-study guide|ציפי בן-עמי אולפן עברית

booklet 2 |learning how to read hebrew | אותיות מדברותzehava kelner
 learning how to read hebrew| אותיות מדברותbooklet 1 דיסק

השיטה הפונטית לרכישת קריאה באישור משרד החינוךזהבה קלנראותיות מדברות חוברת ב'|אנו לומדים לקרוא
אירית למודאותיות קוראות וכותבות|מדריך למורה

consortium of jewish day schools|איגוד מוסדות לחינוך תורני
ניצניםרחל מיזלסאיזה נר מתאים?

 מהדורה ניסיונית, לשימוש פנימי בלבדאסתר סימונסאיזה קטע | עבודה על הפועל דרך קטעי עיתון לרמת הביניים
ניצניםמירה אואן, הלה קובלינר ואסתר ברונראיפה האפיקומן?

דליה רוט ומאירה רוםאלופים באלף-בית|צעדים ראשונים בעברית
אירית תלמודאלף בית אותיות מדברות | מדריך למורה

אירית תלמודאלף בית ילדים לומדים עברית חלק א'
אירית תלמודאלף בית ילדים לומדים עברית חלק ב'

אירית תלמוד אלף בית ילדים לומדים עברית חלק ב|מדריך למורה
אירית תלמודאלף בית ילדים לומדים עברית חלק ג׳

אירית תלמוד אלף בית ילדים לומדים עברית חלק ג|מדריך למורה
אירית תלמודאלף בית|אותיות מדברות

מתיה מקלר וברכה אוסטפלדאני כבר קורא | כל התנועות | קובץ סיפורים לכתה א' 
תמר פיש-נחשוןאני מבין את הנקרא בצירוף פרקי אורינות ב׳

מהדורה חדשה! צעדים ראשונים בלימוד הקריאהצביה וילנסקיאני רוצה לקרא
דיסק 1אנסמבל האומן ח"י|קולמוס הנפש|מסע מוסיקלי אל הניגון החסידי

גשר לנוער - סיפורים בעברית קלהרות פרגאיאסתר שטרייט-וורצל|אורי
חוברת עזר למורה מס' 7ציפי משולםארגז כלים לצעירים ובוגרים|שאילת שאלות

חוברת עזר למורה מס' 6ציפי משולםארגז כלים לצעירים ובוגרים|שיפור ההבעה בכתב - כתיבה עיונית
חוברת עזר למורה מס' 4ציפי משולם ארגז כלים לצעירים|ארגון הידע

ציפי משולםארגז כלים לצעירים|חגים, מועדים וארועים מיוחדים
חוברת עזר למורה מס' 8ציפי משולםארגז כלים לצעירים|כתיבה ספרותית
חוברת עזר למורה מס' 3ציפי משולםארגז כלים לצעירים|מיפויים כיתתיים
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חוברת עזר למורה מס' 1ציפי משולםארגז כלים לצעירים|שיפור הבנת הנקרא באמצעות דיאלוג עם טקסט
חוברת עזר למורה מס' 2ציפי משולםארגז כלים לצעירים|שיפור ההבנה בכתב ובע"פ

רחלי כהן ושלומית אשכנזיאשכולית - איזה מין שם זה?|תכנית בלשון ובהבנת הנקרא
חנה שלואשכולית - המשפט|תכנית בלשון ובהבנת הנקרא

שרה ליפקיןאשכולית - הפועל |תכנית בלשון ובהבנת הנקרא
ליאורה חשיןאתמול ושלשום בירושלים

גלי הומינר וצוקי שיבין השורות מהדורה שנייה|עברית לרמת המתקדמים
חוברת עבודה לתלמיד בהתאם לתוכנית הלימודיםרבקה סלע ואילנה פרידהבמדבר דברים עם חברים

גוני טישלר ועטרת ירדן-ברק בראש ובראשונה חוברת עבודה
גוני טישלר ועטרת ירדן-ברק בראש ובראשונה|עברית לרמת מתחילים ועוד 

חוברת עבודה לתלמיד בהתאם לתוכנית הלימודיםרבקה סלע ואילנה פרידהבראשית עם חברים חוברת עבודה לתלמיד
אילנה פרידה ורבקה סלעבראשית עם חברים ספר וחוברת עבודה לתלמיד

הלה קובלינר ורון כהןבשביל העברית ספר 2|רמת המתחילים|חלק ב
קרן בן שושן, גילי צליק ואיילת רוזבשביל העברית ספר 3|רמת הביניים

הלה קובלינר ורון כהןבשביל העברית ספר 3|רמת המתחילים הגבוהה|חלק א
הלה קובלינר ורון כהןבשביל העברית ספר 4|רמת הביניים|חלק ב

הלה קובלינר ורון כהןבשביל העברית ספר 5|רמת המתקדמים 
ניצניםמירה אואןגם אני

ניצניםמירה אואןגן חיות של פורים
דבורה עומרגשר - הבכור לבית אב"י

סיפורים בעברית קלהגליה ירדניגשר - חנה סנש | אהרון מגד
סיפורים בעברית קלהרפי בנאיגשר לנוער - סיפור אחרון וזהו עשרה סיפורים מאת אתגר קרת

סיפורים בעברית קלהאלכס זהביגשר לנוער - סמי מיכאל|אהבה בין הדקלים
דבורה עומרגשר לנוער - שרה גיבורת ניל"י 

יגאל מולדבסקידבורה וייסמן|הדרך הארוכה הביתה
משה מנורדבורה עומר|הבכור לבית אבי

דרכים וגישות שונות בהוראת הלשון העברית לדוברי שפות זרותורדה ישי וגילה פרייזלרדגש בטקסט | הווידיאו לשירות המורה
דרכים וגישות שונות בהוראת הלשון העברית לדוברי שפות זרותגלינא ססר וגילה פרייזלרדגש משלים | הווידיאו לשירות המורה

רחל דניאל לאה סקיבא גילה פרייזלר מירי קמרדיבורים דיבורים לתלמיד
דיסק - שירת הבקשות בבית הכנסת הספרדי הר-ציון בירושליםדיסק - הניגון החסידי בפי החסידים

דיסק - אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראלדיסק - יונה בין חגוי סלע
 a song of dawn| דיסק - שירת הבקשות בבית הכנסת הספרדי הר-ציון בירושליםדיסק - שחר אעיר מתנומות

ברוריה אטינגר וחייא דהאןדלת לדלת
רותי נויגרטן ורונית בן-ארידרך הקריאה | מדריך למורה

רותי נויגרטן ורונית בן-ארידרך הקריאהספר שני
דויד ברק, תמר לבנון, גדי פרודובסקי וישראל שורקדרך כפר|מחשבה ומעשה, מרחב וזמן בחינוך האדם

מהדורה מיוחדתאורי אורלב האי ברחוב הציפורים
דיוק בקריאה, הבנת הנקרא, מיומנויות לשוניות והבעה בכתברונית אורי פירסטטרהבנתי את הקטע|קצר וקולע!|תרגול ופתוח מיומנויות שפה

סיפורים לקורא המתחיל מדורגים ל-6 שלבים לפי התנועותצביה וילנסקיהופ לספור!!!|חוברת עבודה
ספר ג'|ללימוד העברית לתלמידים עולים בכיתות ד-ומירה אואןהכל חדש ג׳ |מטיילים בארץ

!heres how we speak hebrew in israel | המדריך לדיבור עברית עכשווית לדוברי אנגליתDVD
ינץ לויהמורה דרורה לא מפלצת

דניאל אג'י-וינונסקה ואלי נחמיאסהמילון החדש|עברי-צרפתי צרפתי-עברי
יעל רוזמןהמצחיקה עם העגילים

biblical hebrew the practical way|רחל חלבההנה|עברית מקראית בדרך המעשית
מהדורה ניסיונית צוקי שי וגלי הומינרהפועל בפעולה פועל לרמת המתקדמים

תמר וייל וחוה פרסטייהפועל ללומדי עברית נטיות ותרגילים
נחמה ברס ואסתר דלשדהפועל למתקדמים רמה ה'

ד"ר חייא דהאן וגב' לביאה פיורקוהפועל לרמות א-ב
אורית קוגןהראשון בשפה ובלשון|כשורי שפה כתה ב' מחצית ראשונה | 2

יד ושם והמכון ליהדות זמננוהשואה היסטוריה וזיכרון|ספר יובל לישראל גוטמן
פ.הימן, ש.הימן ודיברת בם|מיומנויות ללימוד תלמוד שנה ראשונה - תורת האמוראים

דיסקושיננתם|חוברת עבודה לתלמיד|שנה ראשונה - גרסת המורה
לימוד המשנה בקול, בעומק ובצבעושננתם|תכנית להעמקה בלימוד המשנה|מדריך למורה

מהדורה חדשה משופרת ומעודכנתגבריאל בן יצחקזורע וקוצר ג׳|חוברת עבודה על חומש בראשית
גבריאל בן יצחקזורע וקוצר|חוברת עבודה על חומש דברים
גבריאל בן יצחקזורע וקוצר|חוברת עבודה על חומש ויקרא

גבריאל בן יצחקזורע וקוצר|חוברת עבודה על חומש שמות
פוצ'וחבורה שכזאת 

חלק ראשון|האלבום שלימירה אואןחברים בעברית יחידה 1 - יום הולדת
חלק ראשון|האלבום שלימירה אואןחברים בעברית יחידה 2 - החברים שלי

חברים בעברית יחידה 4
חברים בעברית יחידה 5

יחידת הדגמה חוברת בעלי חיים מתוך סדרת פלא טבע  לכיתה א
נירה אלטלףחוברת העשרה רב גילית לקידום הקריאה על פי שיטת ליט"ף

נירה אלטלףחוברת להקניית הקריאה - ידידות|בשיטת ליט"ף 
התכנית החדשהנירה אלטלףחוברת להקניית הקריאה|בשיטת ליט"ף מעברים 

צפרירה לידובסקי וד"ר חייא דהאןחוברת למתחילים
ד"ר הדרה לסר-כהן ומיכל דודוביץחוברת עבודה למקראה|חברי מקראה ראשונה לקורא המתחיל
תשפא 2020נירה אלטלףחוברת רב גילית להקניית מיומנויות הקריאה על פי שיטת ליט"ף
רות בן-יהודה אדלר ובנימין הריחיי היומיום בישראל:הבנת הנשמע והנצפה | חוברת לתלמיד

טניה ריינהרט ואורה לימורחסידי אומות העולם
קומדיה טראגית בה רסיסי סיפורים קולחים נארגים לשטיח אחד"הביקורת על ישראל בעולם......(אמילי עמרוסי)רן בר-יושפטטסתי לדבר על ישראל 

רבקה שחריום ועוד יום בישראל חלק א'|ספר ללימוד השפה העברית
רבקה שחריום ועוד יום בישראל חלק ב'|ספר ללימוד השפה העברית

יומן התלמיד לכיתות א-ד
קרן מורשה והסוכנות היהודיתיחד בתפילה 
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representations of jews in the musical theater of the habsburg empire(1788-1807דוד י' בוךייצוגים של יהודים בתיאטרון המוסיקאלי באימפריה ההבסבורגית (1788-1807)
גשר לנוער - סיפורים בעברית קלהטניה ריינהרטימימה אבידר-טשרנוביץ|שמונה בעקבות אחד

ראובת נצן יסודות הקריאה - אותיות לקראת כיתה א'
noam L.weissman and david P.steinיסודי ההלכה:בין מסורת לחידוש 

רונית בן-ארי, חיה יצחקי ואיילת רוזיש ויש! ספר 1
מטחיש ויש! ספר 2
מטחיש ויש! ספר 3

כה עשו חכמינו / מאגדות חז"ל
דן באריכותרות התנ"ך|חמישה חומשי תורה|לוחות לפירוט תוכן ספרי המקרא

לוחות לפירוט תוכן ספרי המקראדן באריכותרות התנ"ך|נביאים ראשונים|עזרא ונחמיה ומגילת רות
רחל קמחיכי תשמור את מצות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו|חוברת עבודה לתלמיד|הלכה יומית

רחל קמחיכי תשמור את מצות ה' אלוקיך והלכת בדרכיו|מדריך למורה|הלכה יומית
זהבה קלנרכיף לכתוב בכתב|מן הדפוס אל הכתב|ללמוד, להתאמן ולהצליח

רבקה כהןכל אחד יכול לקרוא | הקניית הקריאה בשיטה ייחודית חוברת ראשונה
רבקה כהןכל אחד יכול לקרוא חוברת שנייה | הקניית הקריאה בשיטה ייחודית

ורדה ישי ואמתי בר-קולכמו כלים שלובים רמה ה׳|ספר מודולרי
חוברת עבודה ללימוד שיטתי של הכתב הרהוטדן בארי כתב רהוט 

גשר לנוער - סיפורים בעברית קלהיגאל מולדבסקילאה גולדברג|נסים ונפלאות
פעולות דיבור, מבעים, תרגילי לשון וכתיבה מאירה מעדיהלהצליח בהבעה, בלשון ובכתיבה!

כתיב נכון|כללים ותרגיליםמאירה מעדיהלהצליח בכתיב!
דיסקמאירה מעדיהלהצליח בעברית א׳ למתחילים 1
דיסקמאירה מעדיהלהצליח בעברית א׳ למתחילים 2
מאירה מעדיהלהצליח בעברית ב׳ למתקדמים
מאירה מעדיהלהצליח בעברית ג׳ למתקדמים

מאירה מעדיהלהצליח בעברית קלה א׳
מאירה מעדיהלהצליח בעברית קלה ב׳
מאירה מעדיהלהצליח בעברית קלה ג׳

מאירה מעדיהלהצליח בעברית! א׳|בליווי תרגום לאנגלית
מאירה מעדיהלהצליח בפועל ובתחביר נטיות הפועל ומבנה המשפט

אשר טרמון ועזרי אובללוחות פעלים ללומדי עברית|עברית-אנגלית אנגלית-עברית 
סדרת אמונה|לקרוא להבין ולכתוב עפ"י ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוניצ.משולם, כ.גרסוןלומדים להצליח השלב החמישי

סדרת אמונה|לקרוא להבין ולכתוב עפ"י ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוניצ.משולם, כ.גרסוןלומדים להצליח השלב הרביעי
סדרת אמונה|לקרוא להבין ולכתוב עפ"י ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני|צ.משולם, כ.גרסוןלומדים להצליח השלב השישי

סדרת אמונה|לקרוא להבין ולכתוב עפ"י ההישגים הנדרשים בחינוך הלשוני|צ.משולם, כ.גרסוןלומדים להצליח השלב השלישי
אופירה גל, צביה פיין ושירה גודמןלחיות יחד בישראל ב׳|ספר למוד במולדת, חברה ואזרחות

התכנית החדשהנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת' חוברת מס' 1|הוראת הקריאה והכתיבה על פי שיטת ליט"ף
התכנית החדשהנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת' חוברת מס' 2|הוראת הקריאה והכתיבה על פי שיטת ליט"ף
התכנית החדשהנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת' חוברת מס' 4|הוראת הקריאה והכתיבה על פי שיטת ליט"ף

התכנית החדשה הוראת הקריאה והכתיבה על פי שיטת ליט"ףנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת' חוברת מס' 5 
התכנית החדשה הוראת הקריאה והכתיבה על פי שיטת ליט"ףנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת'| חוברת מס' 6

התכנית החדשהנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת'|הוראת שטף הקריאה והבנת הנקרא על פי שיטת ליט"ף
התכנית החדשהנירה אלטלףליט"ף מא' ועד ת'|תרגול אותיות הדפוס ואותיות הכתב | חוברת מס' 8

מאירה רום ורנה רפאליללמוד עברית ברמה ב'
מאירה רום ורנה רפאליללמוד עברית ברמה ג'

מירה אואןלמה עינת מחכה לשבת?
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרלמה עץ האורן לא מאושר? 

משה מנור וגליה ירדנילקט אגדות חז"ל ב'
משה מנור וגליה ירדנילקט אגדות חז"ל ג'

חוברת ללימוד ושיפור כתב-היד שפרה שגבלקראת כתיבה
רחל דניאל וגילה פרייזלרלרמות הביניים מורפולוגיה ותחביר | חוברת תרגילים

the six-day war scroll|מגלת ששת הימיםdr. hagi ben-artzi
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרמגן דוד נוצץ

מדברים בעברית לכיתה ג
אורית אילן, פזית קוטלר, ענת גרין-רגן ורונית בן ארימדברים בעברית לכיתה ד
אורית אילן, ענת רגב ורונית בן ארימדברים בעברית לכיתה ה
 ענת גרין-רגן, איילת רוז ואורית אילןמדברים בעברית לכיתה ו

אשר א ריבלי עם מנוחה אילון ויעקב לנדסמןמדרגון ה׳ עברי-אנגלי אנגלי-עברי 
אשר א ריבלי עם מנוחה אילוןמדרגון עברי-ספרדי ספרדי-עברי

אשר א ריבליןמדרגות ב-ג 
אשר א ריבליןמדרגות ד-ה 

אשר א ריבליןמדרגות ו-ז
מהדורה ניסיונית לשימוש פנימי בלבדאסתר סימונסמה חסר? תרגילי קלוז לרמה ג'

דוד הנשקה מה נשתנה ליל הפסח בתלמודים של חכמים 
 samuel orenמחברת חכמה|שורה מקווקוות|אני כותב עם רווחים|10 שורות

מכון מופ"תנגה ניבמחקר ומעשה|מפגשי קיץ בתחום הוראת השפה העברית כשפה נוספת
מחקרים בהלכה: מדינת ישראל בהלכה ובהשקפה

noam L.weissman and david P.steinLaHav|TALMUDמחקרים בהלכה:הלכות שבת
לא בשמים היא ולא מעבר לים, כי קרוב אליך הדבר מאודמחקרים בהלכה" האשה, הציבור וההלכה|
noam L.weissman and david P.steinLaHav|TANAKHמחקרים בתנ"ך א':מבנה, מפרשים ומוסריות

noam L.weissman and david P.steinLaHav|TANAKHמחקרים בתנ"ך ב':אמונה, מסורת וביקורת
ניצניםשרה שלוםמי יושב על העץ?

שרה ליפקיןמילה טובה 2|הבנה, הבעה ולשון
שרה ליפקין ושרון שני-ארבןמילה טובה מאוד ז׳ |הבנה, הבעה ולשון

שרה ליפקין ושרון שני-ארבןמילה טובה מאוד ח׳ |הבנה, הבעה ולשון
פזית קוטלר, רותי נויגרטן, נירה לוין ואורית אילןמילה טובה מאוד לכיתה ג|מדריך למורה
פזית קוטלר, רותי נויגרטן, נירה לוין, אורית אילן, ורד גביש וחיה אנקורמילה טובה מאוד לכיתה ה|מדריך למורה
מטחמילה טובה מאוד מדריך למורה | ספר ח׳
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לחינוך הממלכתי דתיפרופ' רינה בן-שחר, אורית אילן, חיה אנקור וכו וכומילה טובה מאוד עברית לכיתה ד׳ 
 לחינוך הממלכתי-דתי. על פי תכנית הלימודים המעודכנתפרופ' רינה בן-שחר, ציפי אגוזי, אורית אילן, חיה אנקור, אודי גביזון וכו וכו'...מילה טובה מאוד עברית לכיתה ו׳

 לחינוך הממלכתי-דתיפרופ' רינה בן-שחר, ציפי אגוזי, אורית אילן, חיה אנקור, אודי גביזון וכו וכו'...מילה טובה מאוד עברית לכיתה ו׳|מדריך למורה
שמעון זילברמןמילון אנגלי-עברי עברי-אנגלי עדכני

רחל דדניאל, גילה פרייזלר וגלינא ססרמילון באנגלית | דיבורים דיבורים
דנה בוסין וד"ר יוסף רייףמילון דו - לשוני שימושי|עברי-אנגלי אנגלי-עברי|כולל תעתיק מלא

ליאורה וינבך ועדנה לאודןמילון עברי-עברי-אנגלי|2000+ מילון ללומדי עברית
my dictionary|hebrew-english|dictionary for children|מילוני החדש|מילון עברי-אנגלי לילדים

עדה תגר-כהן מילות היחס בעברית
עדה תגר-כהןמילות היחס בעברית|ספר ללימוד ולתירוגל מילות היחס השימושיות בעברית המודרנית

שרה ליפקין מיץ אשכוליות למסיימי כיתה ג
שנת 2004אברהם אבן שושןמלון כיס|מנקד ומציר

אברהם אבן שושן ודב ירדןמלון כיס|מנקד ומציר מהדורה חדשה 
הרב אברהם שושןמלכים ב|חוברת לתלמיד 

גוני טישלרמן הכוח אל הפועל
פרק שלישי "המפקיד"מסכת בבא מציעא|מהדורת תלמיד - לקט מקורות

פרק עשירי "ערבי פסחים"מסכת פסחים|מהדורת תלמיד - לקט מקורות 
חוברת העשרה ל"עברית מן ההתחלה א"אסתי סימונסמפה לשם 

חוברת העשרה לספר עברית מן ההתחלה א' החדשאסתי סימונסמפה לשם א'
חוברת העשרה לספר עברית מן ההתחלה ב'אסתי סימונס ונועה וינברגמפה לשם ב'

לחינוך הממלכתי-דתימפתח הקסם 2|מדריך למורה|ראשית קריאה וכתיבה
לחינוך הממלכתי-דתימפתח הקסם 2|ראשית קריאה וכתיבה
מפתח הקסם 3 |ראשית קריאה וכתיבה

לחינוך הממלכתי-דתימפתח הקסם 3|מדריך למורה|ראשית קריאה וכתיבה
עדי ברגר רםמפתחות לעברית

מקרא מבואר לחומש בראשית|באור מלולי פשוט לתלמידים
נירה קידרמקריאה לכתיבה למתקדמים

בתיה גורמרגל בתוך הבית
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרמשה בארמון פרעה במצרים

הרב אברהם שושןמשכן ה'|חוברת לתלמיד על המשכן וכלילו ובגדי הכהונה(פרשיות תרומה ותצוה)
באישור משרד החינוךדליה קרח-שגב וינה זילברמןמשמות-לויקרא | חוברת עבודה לתלמיד
ספר וחוברת עבודה - בשיטה יחודית ומגונתחנניה מלכהמשניות משמחות|שבת ומועדי ישראל 

בנימין שוקרוןמשנת התלמידים בשמחה לומדים מסכת מגילה
בנימין שוקרוןמשנת התלמידים חלק א מסכת יומא 
בנימין שוקרוןמשנת התלמידים חלק ב|מסכת יומא
בנימין שוקרוןמשנת התלמידים מסכת ראש השנה 

בנימין שוקרוןמשנת התלמידים|מסכת תענית
מאת הרב אברהם שושןנביאים ראשונים|שופטים|חוברת לתלמיד

מהדורה מורחבת ומתוקנתנירה קידרנטיות הפועל +תרגילים | למסגרות המשך באולפנים
ביטויים ומטבעות לשון להעשרה ולגיוון תקשורת דבורה וכתובהעדנה לאודן ואורה מירוזניבים | פניני בינה לשוניים

ניצניםמירה אואןניצנים - אל תדאגי, יהיה בסדר!
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרניצנים - האנשים מחלם דוחפים הר

ניצניםמירה אואןניצנים - המשקפים של כרמל
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרניצנים - ט"ו בשבט בשלג

ניצניםמירה אואןניצנים - כחול ולבן
ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרניצנים - מעשה טוב כמו בסרטים

ניצניםמירה אואן ואסתר ברונרניצנים - משלוח מנות
מירה אואן ואסתר ברונרניצנים מדריך למורה רמה 2

מירה אואן, אסתר ברונר ורונית בן אריניצנים של אותיות 2|הכרת האותיות ומילים ראשונות
מירה אואן ואסתר ברונרניצנים|חוברת פעילויות רמה 2
מירה אואן ואסתר ברונרניצנים|חוברת פעילויות רמה 3 

מירה אואן ואסתר ברונרניצנים|מדריך למורה רמה 1
מירה אואן ואסתר ברונרניצנים|מדריך למורה רמה 3

החברים של דו|סדרת ספרי משחקדתיה בן דורנכון - לא נכון 
גליה ירדנינתן שחם סיפורים

יגאל מולדבסקיסביון ליברכט|שלושה סיפורים
סדרת אמנים אריק איינשטיין

סמי מיכאלסופה בין הדקלים
הוצאת מורשתסידור רינת ישראל לבית הספר ספרדי ועדות המזרח

קרן תל"י - תגבור לימודי יהדותסידור שירת הלב
דבורה אמיר, מיכל טולדנו ורחלי כהןסימנים בדרך ספר 4 |הבנה, הבעה ולשון 

דליה רוט ומאירה רוםסיפור ועוד סיפור
my family story|סיפור משפחתיwinning displays|תחרות בינלאומית לעבודות שורשים ע"ש עמנואל הירש גרוסקופף עבודות זוכות

יונה שחר-לויסמי מיכאל|סופה בין הדקלים
דן באריספר האותיות 

אילן עמרעבודה שבלב בנושא תפילה|חוברת עבודה לתלמיד 
ללומדי עברית מתקדמיםרבקה הלויעברית בדגש לקסיקלי

מהדורה מתוקנת בתיה אומלינסקי ויונה ווייס עברית בדל"ת אמות ספר ד' לסטודנט
ד"ר רבקה (ריקי) בליבויםעברית בה"א הידיעה הבנת הנקרא, תחביר והעשרה סמנטית לרמה ה'

יחידות לימוד עם תרגום לאנגלית 34איילה לילי מוזסעברית בהנאה ובקלות חלק ג'|| 
 יחידות לימוד עם תרגום לאנגלית 34איילה לילי מוזסעברית בהנאה ובקלות|רמה ב'| חלק א'

עדנה קדמןעברית בהנאה|לדוברי ספרדית|ללא עזרת מורה!
אורלי ויואל גנורעברית בכיף | החוויה הראשונה שלי בעברית 

אורלי ויואל גנורעברית בכיף | ספר הפועל שלי - הווה
אורלי ויואל גנורעברית בכיף ספר הפועל שלי - עתיד

אורלי ויואל גנורעברית בכיף רמה א'
אורלי ויואל גנורעברית בכיף|דיאלוגים ישראלים מקוריים רמה ב'
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אילנית אברהם, דקלה גבאי ויעל פרקשעברית בנעם כיתה ד
למידה בדגש רב-תרבותי דנה ספקטור ודליה רוטעברית בשניים רמה ב

עברית לרמה בדנה ספקטור ודליה רוטעברית בשניים|למידה בדגש רב-תרבותי|מדריך למורה
נחמה ברס ושלומית חייטעברית חיה רמה ב'

נעמי גורבט-ברודשטייןעברית לדרך 1 | עברית לדוברי ערבית|מדריך למורה|ערכת מוכנות לרכישת הקריאה והכתיבה
מטח | כותרעברית לדרך 1א | עברית לדוברי ערבית
מטח | כותרעברית לדרך 1ב | עברית לדוברי ערבית

מטח | כותרעברית לדרך 2 | עברית לדוברי ערבית
מטח | כותרעברית לדרך 3 | עברית לדוברי ערבית
מטח | כותרעברית לדרך 4 | עברית לדוברי ערבית

מטח | כותרעברית לדרך כיתה ז' | עברית לדוברי ערבית
פזיה סלע ומרגלית קונשטוקעברית לילדי הגן ג'|חוברת הדרכה
פזיה סלע ומרגלית קונשטוקעברית לילדי הגן ד'|חוברת הדרכה
פזיה סלע ומרגלית קונשטוקעברית לילדי הגן ה'|חוברת הדרכה

בית הספר לתלמידים מחוץ לארץ היחידה להוראת עברית לדוברי שפות זרותד"ר חייא דהאןעברית לרמה ג
גוני טישלר ודליה רוטעברית לרמת הביניים | קריאת ביניים

נעמי מנצור ורינה פדןעברית מאלף ועד תיו ב׳
עדנה לאודן, ברכה לב ואורה מירוזעברית מאלף ועד תיו ה'
מהדורה חדשהשושנה ברוש, חנה הרוסי, אביבה חיים, עדנה לאודן ועירית עמיתעברית מאלף עד תיו א׳
דליה סגלעברית מאלף עד תיו ו׳

מהדורה מעודכנת מיקה אליאור, לילך דולברג, טינה ריבלין וישראלה רוזנצווייגעברית מבית טוב|ספר לימוד לאולפן להנחלת הלשון
מהדורה מחודשת עם מילון תואםנילי גנני ורותי שמעוניעברית מבראשית ב׳|לימוד השפה העברית למתחילים

מהדורה מחודשת עם מילון תואםנילי גנני ורותי שמעוניעברית מבראשית חלק א'|לימוד השפה העברית למתחילים
דיסקנילי גנני ורותי שמעוניעברית מבראשית חלק א|לימוד השפה העברית למתחילים

עם תרגום לרוסיתשלומית חייט, שרה ישראלי והילה קובלינרעברית מן ההתחלה החדש חלק א'
עברית מן ההתחלה החדש חלק א' |תקליטור שמע|שיעור האזנה לספר

שלומית חייט, שרה ישראלי והילה קובלינרעברית מן ההתחלה החדש חלק א׳
מדריך למורהשלומית חייט, שרה ישראלי והילה קובלינרעברית מן ההתחלה החדש חלק ב'

עברית מן ההתחלה החדש חלק ב'|תקליטור שמע|שיעור האזנה לספר
דיסקעברית מן ההתחלה חלק א'|תקליטור שמע

שלומית חייט, שרה ישראלי והילה קובלינרעברית מן ההתחלה מהדורה מחודשת חלק א'
שלומית חייט, שרה ישראלי והילה קובלינרעברית מן ההתחלה מהדורה מיוחדת חלק א' 

פזיה סלע ושרה ישראליעברית עשרה א׳|ספר לימוד עברית למתחילים
פזיה סלע ושרה ישראליעברית עשרה ב׳|ספר לימוד עברית למתחילים
פזיה סלע ושרה ישראליעברית עשרה|ספר לימוד עברית למתחילים ג׳
עדינה קרנץעברית תמיד ספר לימוד לתלמידים מתקדמים

אסתי סימונס ופביו רדקעברית, סוף הדרך! תרגילי דקדוק וקלוז לרמה ו' (פטור)
דליה קרח-שגב, לאה טל וד"ר עמנואל אלוןעל קצה הלשון - ד'| ומעולמה של ספרות 

דליה קרח-שגב, לאה טל וד"ר עמנואל אלון על קצה הלשון המחודש ו'|מיומנויות לשון ותקשורת
אלכס זהביעמוס עוז|הר העצה הרעה

עמי וארצי בפרשת השבוע מדריך למורה 
מדריך לגילוי ערכים ומידות בפשט המקרא על חמישה חומשי תורהיצחק עמראניערכים ומידות במקרא

תשובות לסדרה מספר 1שלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנויות הכנה בתורה שבכת
מתן תורה שבכתבשלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנויות הכנה בתורה שבכתב|חוברת 1.2
מערכות חלוקה בתורה שבכתבשלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנויות הכנה בתורה שבכתב|חוברת 1.3
טעמי המקרא ומשמעותםשלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנויות הכנה בתורה שבכתב|חוברת 1.4
"פשט" ו"דרש"שלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנויות הכנה בתורה שבכתב|חוברת 1.5
תורה שבכתב ותורה שבעל פהשלום הימןערכת בנתיבות התורה שבעל פה|סדרה מספר 1:מיומנוית הכנה בתורה שבכתב|חוברת 1.1

ערכת חומש ויקרא|פשט התורה+חומש ויקרא שאלות ותשובת - לימוד בחברותא
דיסק וחוברתדן באריערכת טעמים - שיטה ללימוד עצמי נוסח ספרדי ירושלמי

 טעמי המקרא שיטה ללימוד עצמי נוסח אשכנזדן באריערכת טעמים דיסק וחוברת
ערכת ישראלים צעירים 

ערכת פרשת במדבר|פשט התורה+חומש במדבר שאלות ותשובות - לימוד בחברותא
ערכת פרשת בשלח|פשט התורה + חומש שמות ב' שאלות ותשובות-לימוד בחברותא 

ערכת פרשת עקב|פשט התורה+חומש דברים שאלות ותשובות - לימוד בחברותא
חוברת עבודה לתלמידערכת פרשת שמות|פשט התורה

ערכת פרשת שמיני|פשט התורה+חומש ויקרא|שאלות ותשובות - לימוד בחברותא
a guide to marital relations from a tora prespective|עת דודים

גליה ירדניפאלק הילפרן|חכמי חלם
גוני טישלר פועל יוצא|הפועל לרמת הביניים
מהדורה חדשהגוני טישלרפועל יוצא|הפועל לרמת הביניים

רבקה (ריקי) בליבויםפועל+ לתלמידים מתקדמים ולמורים
מזל כהן-ויידנפלדפועלי בניין|ספר ללימוד הפועל חלק ב: הגזרות 

נירה אלטלף ודינה קוריאטפלאי מלים חלק א'
נירה אלטלף ודינה קוריאטפלאי מלים חלק ב'

משה מנורפרופ' מרטין בובר|אור הגנוז
פרשת השבוע במשפחה|מדריך למורה 
קרן תל"י - תגבור למודי יהדותפרשת השבוע|הרפתקאות עם שלמה

ד"ר רותי שטינברג|שרה הוכנר ואיריס בליזובסקיפשוט חשבון|מתמטיקה לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי
אברהם שריקיפשט - התורה|שאלות ותשובות - לימוד בחברותא | חומש שמות ב'

שאלות ותשובות - לימוד בחבורתא|אפשט התורה | חומש שמות
אתגר קרתפתאום דפיקה בדלת 

בינה גלר-טליתמן וחנה שליטאצועדים בדרך המילים לכיתה ב׳ | קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור
ד"ר כהרמלה לנגנטל-נשרצליל קליל | חגים - לוח השנה היהודי | עברית לדוברי שפה זרה

ד"ר כהרמלה לנגנטל-נשרצליל קליל 2 | הקניית הקריאה - חולם, צירי, סגול | עברית לדוברי שפה זרה
ד"ר כהרמלה לנגנטל-נשרצליל קליל 3|הקנית הקריאה - חיריק שורוק קבוץ|עברית לדוברי שפה זרה

מלכה הוכברג, מיכל דודוביץ וד"ר הדרה לסר-כהןצלילים מספרים



Used Textbooks

מהדורה חדשה ומתוקנתמיכל דודביץ'צלילים מספרים חוברת תרגול לחלק א
מיכל דודביץ'צלילים מספרים חוברת תרגול לחלק ב'

מהדורה חדשה ומתוקנתמיכל דודביץ'צלילים מספרים חלק א חוברת תרגול לחלק ב'
מהדורה חדשה ומתוקנתמלכה הוכברגצלילים מספרים חלק א|ספר ללימוד הקריאה והכתיבה
מהדורה חדשה ומתוקנתמלכה הוכברגצלילים מספרים חלק ב'|ספר ללמוד הקריאה והכתיבה
מהדורה חדשה ומתוקנתמלכה הוכברגצלילים מספרים חלק ב׳|ספר ללימוד הקריאה והכתיבה
מהדורה מחודשתמלכה הוכברגצלילים מספרים|ספר ללימוד הקריאה והכתיבה חלק א'

חוברת להוראת העיקרים הראשונים באמונה וקווי היסוד של הסיפור מקראי מבראשית עד סוף יהושעדן באריצעד ראשון בתורה
סמדר ברק ואסתר סימונס קדימה הא|ספר לימוד למתקדמים

מהדורה חדשהאילנה לוגסי-זבורובקוראים ולומדים בהנאה|מדפוס לכתב בהנאה
ד"ר נירה לוין וחיה יצחקיקסם וחברים | אותיות הכתב

ד"ר נירה לוין, מיה דביר וחיה יצחקיקסם וחברים 1|ראשית קריאה וכתיבה 
ד"ר נירה לוין, מיה דביר וחיה יצחקיקסם וחברים 2|ראשית קריאה וכתיבה 

ד"ר נירה לוין, מיה דביר וחיה יצחקיקסם וחברים הכרת האותיות
ד"ר נירה לוין, מיה דביר חיה יצחקי וענת דלל קסם וחברים שירים וסיפורים לכל השנה

!read hebrew|!קראו עבריתmichelle geft
אילנה לוגזי-זבורוב קריאה מהנה!

מהדורה ממוקדתגוני טישלר ודליה רוטקריאת ביניים|עברית לרמת הביניים 
אקדמון עברית לרמת הביניים מהדורה ממוקדתקריאת ביניים|תקליטור שמע

יסודי|1רונית בן ארי ונירה לויןראשית קריאה וכתיבה|מפתח הקסם|להדגמה בלבד
ליאורה וינבך ועדנה לאודןרב-מילון|מילון דידקטי דו-לשוני|עברי-עברי-אנגלי אנגלי-עברי

ד"ר מיכאל בר צבי וקרן רמררב-מילון|מילון דידקטי דו-לשוני|עברי-עברי-צרפתי צרפתי-עברי
אורי אורלב רוץ ילד, רוץ

תכנית האזנה לרמות הבינייםד"ר רבקה (ריקי) בליבוים וגלי הומינרשומעים עברית | דיאלוגים
תכנית האזנה לרמות הבינייםד"ר רבקה (ריקי) בליבוים וגלי הומינרשומעים עברית | חופשה בפראג

תכנית האזנה לרמות הגבוהותד"ר רבקה (ריקי) בליבוים וגלי הומינרשומעים עברית | שיחה עם המשורר יהודה עמיחי
תכנית האזנה לרמות הגבוהותד"ר רבקה (ריקי) בליבוים וגלי הומינרשומעים עברית | שיחה עם הסופר דוד גרוסמן

מרים מיינר, בינה גלר-טליתמן ושולמית פרידורשורשים וכנפיים מקראה בספרות לתלמידי כיתות ז'
מרים מיינר, בינה גלר-טליתמן ושולמית פרידורשורשים וכנפיים מקראה בספרות לתלמידי כיתות ח'

hebrew-english conversation book | שיחוןyigal tzadkaa collaction of common conversations 
רבקה סלע ואילנה פרידהשמות ויקרא עם חברים חוברת עבודה לתלמיד 

ניצניםמירה אואןשנה-שושנה 
משה מנור וחיה שנהבשני אחים|עבוד לעברית קלה

גוני טישלר ודליה רוטשעת מבחן רמה ג'|מבחנים בעברית ופתרונות 
שלי שלוש-ון, דן ברוק ומירה שמאליתדריך לספר עברית מן ההתחלה החדש חלק א לרמה א

תהילים כעין תפילה חזותית
noam L.weissman and david P.steinLaHav|TALMUDתהליך ההלכה:הכרעה וקבלה 

דן באריתולדות עמנו לילדי ישראל
הרב אברהם שושןתורה מבראשית | חוברת לתלמיד על ספר בראשית חלק א'
הרב אברהם שושןתורה מבראשית | חוברת לתלמיד על ספר בראשית חלק ב'

הרב אברהם שושןתורת אמת חלק א'|חוברת לתלמיד על ספר שמות 
הרב אברהם שושןתורת אמת חלק ב'|חוברת לתלמיד על ספר בראשית

הרב אברהם שושןתורת אמת חלק ב'|חוברת לתלמיד על ספר שמות 
הרב אברהם שושןתורת אמת|חוברת העשרה לתלמיד על ספר במדבר

הרב אברהם שושןתורת אמת|חוברת לתלמיד על ספר בראשית חלק א, לפרשיות בראשית נח לךלך וירא חיי שרה
הרב אברהם שושןתורת אמת|חוברת לתלמיד על ספר ויקרא

הרב אברהם שושןתורת חיים  חלק א |חוברת לתלמיד על ספר שמות
הרב אברהם שושןתורת חיים|חוברת לתלמיד על ספר ויקרא

הרב אברהם שושןתורת חיים|חוברת לתלמיד על ספר יהושע
נחמה ברס ואסתר דלשדתחביר למתקדמים רמה ה'

פרקי תחביר ללומדי עברית מתקדמים בשילוב סמנטיקה, סגנון והבעהגרשון לנצברגתחביר משולב לרמה ה
חגי טיומקיןתיק ספקולטיבי

מכון תורני ברקאי|בסיוע המשרד לענייני דתות הדרכות פדגוגיות בכל תחומי הלימוד לשנת המכינה (גן חובה) על פי תכנית ברקאידן באריתכנית הלימודים ברקאי| השנה הראשונה המכינה
אילנה פרידה ורבקה סלעתנ"ך עם חברים|חוברת לתלמיד באישור משרד החינוך יהושע

חוברת עבודה לתלמידאילנה פרידה ורבקה סלעתנ"ך עם חברים|שופטים ומגילת רות
מהדורת ניסוי, לשימוש פנימי בלבדענת זמל-פויון ופביו רדקתרגילי קלוז לרמה ג' בצירוף פתרונות לכל התרגילים

אלי עמירתרנגול כפרות


