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 2017 דצמבר 09

 "א כסלו תשע"חכ 

 

 :לכבוד

 דוברי ערבית  מנהלי בתי ספרומפקחים מורים לאנגלית, מדריכים, 

 

  יסודי-ינוך העלשימוש במילונים אלקטרונים לכלל אוכלוסיית התלמידים בחנדון: ה

 

 שלום רב,

השימוש במכשירים המשמשים  אושר ברוח הקדמה והחדשנותכי ברצוני להודיעכם 

בחטיבת ביניים ובחטיבה  לכלל התלמידים במערכת החינוך אלקטרוניםכמילונים 

עליונה בתהליך הלמידה. לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה 

   גם בבחינות הבגרות.

אישור מופיעים באתר האגף לאישור ספרי  ושקיבלוהדגמים  המילון אלקטרוני מותש

 לימוד ובאתר המפמ"ר. 

 יריהם: להלן מח

 

מספר  שם הדגם והמפתח מילון
 אישור

כולל ₪ -במחיר ליחידה )
 (מע"מ  17%

1.  Texton Babylon 204+ 

 
4494 296 

ינתן  )בפיתוח( כרים אלנאטק  .2
 בהקדם

 יקבע בהקדם
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 המילונים נבדקו פדגוגית וטכנולוגית על ידי צוות מקצועי של המשרד.  .1

בכל מילון , זכות התלמיד להשתמש ניאלקטרותלמיד לרכוש מכשיר  ן לחייבאי .2

 )כולל מילון פיזי(. מאושר ע"י משרד החינוךה

עד  בויוכלו להשתמש  הישן,מכשיר  ברשותםחטיבה עליונה אשר ב םתלמידי .3

 שנת הלימודים תשע"ט כולל. 

החל ממועד פרסום  דגמים הישניםלרכוש מילונים מהלאשר לתלמידים אין  .4

 למידה(.  לתלמידים לקויילא )גם האישור 

  !מהדגם הישן יםלא יתאפשר שימוש במכשיר משנת הלימודים תש"פ .5

מסומנים באופן  החל משנת הלימודים תש"פ בעתיד יהיוכל הדגמים החדשים 

 ברור כולל מספר אישור כדי למנוע הטעיה בהכנסתם לבחינות הבגרות.

שתי  , קיימות לרשותכםלטובת אוכלוסיות מיוחדות או שידם אינה משגת .6

 לרכישת מילונים באופן מיוחד: פשרויות א

שישמש את  במחיר מוזל אלקטרוניםבית הספר כמוסד מספר מילונים לרכוש לא. 

 . )בתיאום עם המפתחים( עת הצורךהתלמידים ב

גת לרכוש שולבקש לאפשר לתלמידים שידם אינה מ למפתחים ישירותב. לפנות 

 )המפתחים התחייבו לכך(. .במחיר מוזלבאופן אישי מכשירים 

בשנת הלימודים לתלמידים הנבחנים עקב מלאי מוגבל יש להמליץ על המילון  .7

 תשע"ח. הנוכחית
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 למפתח הנ"ללרכישה מרוכזת בבקשה לפנות  .8

 בתי ספר שיזמינו בהקדם מילונים יקבלו את ההזמנה בין התאריכים  .9

 12.12-15.12 

 

 
 
 
 ברכהב

 
 יואלה נבון טרם                                                               

 מנהלת האגף לספרי לימוד                                                                    
 
 
 

 העתקים:
 המזכירות הפדגוגית יור' –דר' משה ויינשטוק 

 יתאנגלעל הוראת ה, מפמ"רית ציונה לוידר' 
 בשפות זרות הדיגב' חגית הרשטיג, רכזת חומרי למ

 יערב מגזר ידהרכז חומרי למ –מר' יוסף טרודי 

שם 

 החברה

 

 יהודה ברמן בע"מ

 

 דאר אלהודא 

 בע"מ 2001הוצאה לאור כרים 

המילון עדיין בפיתוח בשלבים )

 בהקדם( ויינתנפרטים מתקדמים, 

  מוטי סמוחי  איש קשר

  , יבנה13הירדן   כתובת 

   Moticasio@walla.com מייל

  08-9429999 טלפון

  052-4399920  נייד
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