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צוות משרד  חוברת להוראת הערבית המדוברת לכיתה ה 2845 ה
 החינוך

 2019 186-2845 לוני כהן

נ. וייסבלט, מ.  ַתַעאלּו ִנְתַעַלّם ַעַרִבי )באו נלמד ערבית( 2874 ה
 מג'לי

מרחבים ויוזמות 
 אברהם

186-2874 2020 

צוות משרד  חוברת להוראת הערבית המדוברת לכיתה ו 2846 ו
 החינוך

 2019 186-2846 לוני כהן

נ. וייסבלט, מ.  ַתַעאלּו ִנְתַעַלّם ַעַרִבי )באו נלמד ערבית( 2911 ו
 מג'לי

מרחבים ויוזמות 
 אברהם

800-730050 2021 

חלק א, מהדורה מעודכנת  -אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  3324 ז
 זתשע"

 2017 186-1500105 לוני כהן צוות כתיבה

 2012 1190-1001 מרחבים מכון מרחבים בואו נכיר, חוברת עזר 3196 ז

 2012 78-1071007 מטח צוות מטח ספר א' -לומדים ערבית  3197 ז

 2010 1096-1 יבנה | בונוס א. ולסטרה  מאושר לתשפ"ב בלבד() שפה מספרת תרבות, ספר א' 3154 ז

 2010 1096-2 יבנה | בונוס א. ולסטרה )מאושר לתשפ"ב בלבד( שפה מספרת תרבות, ספר א', חוברת עבודה 3154 ז

 2015 1096-6 יבנה | בונוס א. ולסטרה מאושר לתשפ"ב בלבד() שפה מספרת תרבות, ספר ב', מהדורה משוכתבת 3296 ח

 2019 186-3364 לוני כהן צוות כתיבה ספר ב' -אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  3364 ח

 2013 78-1071008 מטח צוות מטח ספר ב' -ית לומדים ערב 3236 ח

 2011 182-969 לוני כהן צוות ת"ל ספר ב' -אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8355 ט

 2014 78-1071009 מטח ח. ברוש ספר ג' -לומדים ערבית  3268 ט

 2012 159-1539 רכס ר. נסימי ספר לימוד בערבית, חלק שלישי -מומתאז  3166 ט

 2021 119-953 יבנה | בונוס א. ולסטרה משוכתב-שפה מספרת תרבות, חוברת לספר ג 3389 ט

 2021 119-952 יבנה | בונוס א. ולסטרה משוכתב-שפה מספרת תרבות, ספר ג' 3389 ט

https://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/professions/text-books/Pages/textbooks-mosdot.aspx
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 2019 159-1948 רכס ל. קוזמא תולדות האסלאם והמזרח התיכון בעת החדשה 4524 י

א. פרגמן, ר.  משאלות -אמניאת" " 4566 י
 ארברמן

 8.01E+08 2021 א.פרגמן ור.ארברמן

 2011 182-805 לוני כהן צוות ת"ל ספר ג' -אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8768 י

 2016 80037001 חי סחר א. מזרחי  בערבית לכיתה י' חוברת עבודה  4452 י

 2014 800-709001 דן שובל ד. שובל ערבית ספרותית בכיף חלק א' 4380 י

 2014 800-772203 פרי גלבוע א. פרי, ת. גלבוע י )אתגרים(  תחדיאת  4481 י

 2019 159-1948 רכס ל. קוזמא תולדות האסלאם והמזרח התיכון בעת החדשה 4524 יא

 2011 182-1115 לוני כהן צוות ת"ל מקראה ספרותית –אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8767 יא

 1997 182-1080 לוני כהן צוות ת"ל ספר ד', חלק א' –אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8763 יא

 2016 80037002 חי סחר אלי מזרחי בערבית לכיתה י"א חוברת עבודה  4451 יא

 2011 182-5072 לוני כהן צוות ת"ל לקט מהעיתונות הערבית 8769 יא

 44 215-20356 יבנה | בונוס י. אייל לנדאו מבוא לעיתונות ולשידורים בערבית 9020 יא

 2014 800-709002 דן שובל ד. שובל ערבית ספרותית בכיף חלק ב' 4407 יא

 2014 800-772201 פרי גלבוע א. פרי, ת. גלבוע חלק א' -תחדיאת )אתגרים(  4399 יא

 2020 186-4549 פרי גלבוע א. פרי, ת. גלבוע תחדיאת )אתגרים(, מהדורה שנייה 4549 יא

 2011 182-1099 לוני כהן צוות ת"ל ספר ד', חלק ב' -אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8764 יב

 2011 182-1115 לוני כהן צוות ת"ל מקראה ספרותית –אל ערביה, ערבית לבית הספר העברי  8767 יב

 2011 182-5072 לוני כהן "לצוות ת לקט מהעיתונות הערבית 8769 יב

 2010 41-2130 ש. זק נ. בינדר רקע ופרשנות -מבחר יצירות מתוך הקוראן  4278 יב

 2016 800-709003 דן שובל ד. שובל ערבית ספרותית בכיף חלק ג' 4457 יב

 2011 182-1127 לוני כהן צוות ת"ל פסוקי קוראן בעין הפרשן 8766 יב

 2014 800-772202 פרי גלבוע א. פרי, ת. גלבוע חלק ב' -תחדיאת )אתגרים(  4422 יב

 בברכה,      

 )ערבית למגזר היהודי(   מדריכה מרכזת ארצית אגף ספרי לימוד ,  איריס מימון       


