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 י"ב סיון תש"ף                                                                                       

 לכבוד 

 ספר יסודיים-מנהלי בתי

 מנהלי חטיבות ביניים 

 ספר תיכוניים -מנהלי בתי

 רכזים לעברית 

 מורים לעברית 

 דרוזימגזר 

 

 הנדון: הבהרות חשובות בנוגע לספרי לימוד מאושרים במקצוע "עברית במגזר 

 הדרוזי" לקראת שנה"ל תש"פ ומדיניות תהליך בחירתם 

 המתייחס לנוהל ולתהליכים לקבלת ( להלן: חוזר מנכ"ל) 6.3-16ג 9בהתאם לחוזר מנכ"ל תשעה/ 

 לעיונכם מספר נקודות חשובות כדי לארגן את הדברים אישור לספרים ולחומרי לימוד, הריני להביא  

 ולהביא אותם למקומם בשלום.

 ההליך המפורט והמחייב מופיע בחוזר מנכ"ל, שיש לפעול לאורו וכעולה ממנו.  - 1

 , שבה  2015חשוב להדגיש כי מסמך זה מסכם עבורכם את רשימת הספרים המאושרת מאז  – 2

 החדשה.  התחלנו להטמיע את תוכנית הלימודים

 יובהר כי ברשימה הכללית של האגף לאישור ספרי לימוד מופיעים ספרים נוספים, שאושרו לפני   –  3

 , אך כאמור ספרים אלה חוברו והוצאו לאור לפני תכנית הלימודים החדשה.  2015

 בתחתית מסמך זה אצרף את הקישור לאתר הכללי של האגף לאישור ספרי לימוד. שם תוכלו,  4-

 תרצו, לעיין ברשימה המורחבת. כמו כן, אצרף את הקישור הישיר לחוזר מנכ"ל.אם 
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 אישור חומרי למידה בית ספריים ו/או יישוביים ו/או מקומיים:   •

 להשתמש בחומר למידה שחובר בידי מורים  ( מותר)בחוזר מנכ"ל קובעת כי אפשר  12.1.3הוראה 

 ( מפמ"ר)מנהל בית הספר, מנהל תחום הדעת עבור בית ספרם בלבד בתנאי שהוא אושר על ידי 

 המסקנה העולה מהוראה זו כי אין תוקף לחומרי למידה יישובייםוהמפקח הכולל של בית הספר.  

 ו/או מקומיים. 

 

 פיקוח ואכיפה:  •

 חל איסור מוחלט להשתמש בספרים בחוזר מנכ"ל. מיותר לציין כי    16נא לקרוא בעיון רב את סעיף  

האגף   של  הכללית  ברשימה  מופיעים  ושאינם  יותר  מאושרים  שאינם  יישוביים,  ו/או  נושנים 

ספרי לימוד, או שלא קיבלו אישור כנדרש במקרה של חומרים יישוביים ו/או מקומיים    לאישור

 . 3.1.12טן ק לפי סעיף

 הזה.  מפרט, בין היתר, את הסנקציות הצפויות במקרה שמבוצעת הפרה מהסוג 16סעיף 

בהתאם   ,שכאמור היא השנה הקובעת עבורנו  2015להלן הרשימה המאושרת החל משנת  •

 לאישור תוכנית הלימודים החדשה.

 

    

שכבת 

 גיל

 

מספר  

 אישור 

מספר    שם המחבר    שם הספר   

ספרים  

 בסדרה

שם  

המוציא  

 לאור

תאריך  

 אישור 

 2018 מטח 1 מטח כיתה ב'  -מדברים בעברית  587 ב

כיתה   -עברית מחייכת חלק א'  522 ג

 ג'

עאדל שקור,  

 עבדאללה טרביה 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2018 

כיתה   -עברית מחייכת חלק ב'  522 ג

 ג'

עאדל שקור,  

 עבדאללה טרביה 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2018 

 2018 מטח 1 מטח כיתה ג'  -מדברים בעברית  595 ג

מאג'ד שקור, זיאד   כיתה ג'   -אופק לעתיד חלק א'  565 ג

כעביה, סעיד  

 טרביה 

מרכז   2

  -את'ראא 

 סח'נין 

2018 
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מאג'ד שקור, זיאד   כיתה ג'  -אופק לעתיד חלק ב'  565 ג

כעביה, סעיד  

 טרביה 

מרכז   2

  -את'ראא 

 סח'נין 

2018 

כיתה   -עברית מחייכת חלק א'  523 ד

 ד' 

עאדל שקור,  

 עבדאללה טרביה 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2018 

כיתה   -עברית מחייכת חלק ב'  523 ד

 ד' 

עאדל שקור,  

 עבדאללה טרביה 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2018 

 2018 מטח 1 מטח כיתה ד'  -מדברים בעברית  596 ד

מאג'ד שקור, זיאד   כיתה ד'   -אופק לעתיד חלק א'  563 ד

כעביה, סעיד  

 טרביה 

מרכז   2

  -את'ראא 

 סח'נין 

2018 

מאג'ד שקור, זיאד   כיתה ד'  -אופק לעתיד חלק ב'  563 ד

כעביה, סעיד  

 טרביה 

מרכז   2

  -את'ראא 

 סח'נין 

2018 

עברית מחייכת, ספר לתלמיד   603 ה

 כיתה ה' -

עאדל שקור,  

עבדאללה טרביה,  

 גיאת פלטיאל 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2019 

עברית מחייכת, חוברת   603 ה

 כיתה ה'  -עבודה 

עאדל שקור,  

עבדאללה טרביה,  

 גיאת פלטיאל 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2019 

 2019 מטח 1 מטח כיתה ה'   -מדברים בעברית  638 ה

מדברים בעברית ה חוברת   638 ה

 תרגול אוצר מילים ולשון

 2020 מטח 1 מטח

לעתיד כיתה ה' )אישור  אופק    ה

 לשנה(

מאג'ד שקור, זיאד  

 כעביה

מרכז   1

  -את'ראא 

 סח'נין 

2019 

עברית מחייכת, ספר לתלמיד   604 ו

 כיתה ו'   -

עאדל שקור,  

עבדאללה טרביה,  

 גיאת פלטיאל 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2019 

עברית מחייכת, חוברת   604 ו

 עבודה כיתה ו'  

עאדל שקור,  

עבדאללה טרביה,  

 גיאת פלטיאל 

הייא אלא   2

 אלערבייה 

2019 
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 2019 מטח 1 מטח כיתה ו'   -מדברים בעברית  649 ו

מדברים בעברית ו חוברת   649 ו

 תרגול אוצר מילים ולשון

 2020 מטח 1 מטח

כיתה ו' )אישור   -אופק לעתיד    ו

 לשנה(

מאג'ד שקור, זיאד  

 כעביה

מרכז   1

  -את'ראא 

 סח'נין 

2019 

 יונפק   ז

ביוני 

2020 

מרכז   1 ד"ר תאיר קיזל  כיתה ז'   –מעגלים בעברית 

  -את'ראא 

 סח'נין 

2020 

יונפק   ח

ביוני 

2020 

ד"ר תאיר קיזל,   כיתה ח'  –מעגלים בעברית 

 ד"ר שוש שקד 

מרכז   1

  -את'ראא 

 סח'נין 

2020 

יונפק   ט

ביוני 

2020 

מרכז   1 ד"ר תאיר קיזל  כיתה ט'   –מעגלים בעברית 

  -את'ראא 

 סח'נין 

2020 

שרה האופטמן,   עברית בדרך אחרת  )חלק א'(  642 ז

אמאל חמדאן  

 באסל

 2019 כנרת 1

גולשים בעברית לדוברי   497 ז

 כיתה ז'  -ערבית 

 2015 מטח 1 מטח

גולשים בעברית לדוברי   521 ח

 כיתה ח'  -ערבית 

 2016 מטח 1 מטח

גולשים בעברית לדוברי   465 ט

 כיתה ט'  -ערבית 

 2017 מטח 1 מטח

ידע לשון   -מפגש לשון  570 י

 יחידות לימוד(  3בעברית )

עמנואל אלון, צילי  

 אלון

 2018 מודן 1

מאהר ח'דר וחגי   חד וחלק  544 י

 רוגני

פרדייס   1

 כפר כנא 

2016 

ידע לשון   -מפגש לשון  570 י"א

 יחידות לימוד(  3בעברית )

עמנואל אלון, צילי  

 אלון

 2018 מודן 1
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מאהר ח'דר וחגי   חד וחלק  544 י"א

 רוגני

פרדייס   1

 כפר כנא 

2016 

ידע לשון   -מפגש לשון  570 י"ב

 יחידות לימוד(  3בעברית )

עמנואל אלון, צילי  

 אלון

 2018 מודן 1

, עברית  1קול קורא   -מקראה  606 י"ב

 למגזר הדרוזי 

אלנבראס   1 טרביה סעיד 

 סח'נין  -

2019 

מאהר ח'דר וחגי   חד וחלק  544 י"ב

 רוגני

פרדייס   1

 כפר כנא 

2016 

 

 

 כתובת הקישור לרשימה הכללית מתוך האתר של האגף לאישור ספרי לימוד: 

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/S
farimMeosharim/MictavLmnalim.htm 

 

 

 16-3.6ג 9הקישור לחוזר מנכ"ל תשעה/כתובת 

-https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6
16.htm-3-6-3-9-1520-3/HoraotKeva/K 

 

 

 נא לפעול ברוח דברים אלה! 

 

 בברכה, 

 איאד מוהנא 

 מפמ"ר עברית בחינוך הדרוזי

 

 העתקים: 

 הממונה ל אישור ספרי לימוד לדוברי הערבית   –מר יוסף טרודי 

 מפקח מחוז צפון במגזר הדרוזי  –מר גלאל אסעד 

 מפקחים כוללים במגזר הדרוזי במחוזות צפון וחיפה 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/MictavLmnalim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/MictavLmnalim.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/K-2015-9-3-6-3-16.htm
https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/6/6-3/HoraotKeva/K-2015-9-3-6-3-16.htm

