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 2017 יוני 05 
 ז"תשע סיון א"י 

 

 :לכבוד

 מפקחים מורים לאנגלית, מדריכים, 

 מנהלי בתי ספרו

 

  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 ניםאלקטרוכמילונים 

עליונה בתהליך הלמידה. לתלמידי החטיבה העליונה אושר שימוש במכשיר זה 

   גם בבחינות הבגרות.

ארבעת דגמים של מילונים אלקטרונים שקיבלו אישור מופיעים באתר האגף שמות 

 לאישור ספרי לימוד ובאתר המפמ"ר. 

  להלן מחיריהם:

 

 (מע"מ  17%כולל ₪ -במחיר ליחידה ) מספר אישור שם הדגם והמפתח

 298 4388 לוני כהן – XF-7דגם  -אוקספורד 

Texton Babylon 9222 – 296 4462 יהודה ברמן 

Babylon plus Texton– 296 4475 יהודה ברמן 

 TS - WIZCOMTECH 4480 420קוויקשנרי 
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 טכנולוגית על ידי צוות מקצועי של המשרד. המילונים נבדקו פדגוגית ו .1

בבחינות הבגרות  ולשימוש תשע"חבשנת הלימודים המילונים יכנסו לשימוש  .2

  .תשע"ח מועד חורףמהחל 

יש לתת את הדעת לעובדה שהתלמידים חייבים להיות מיומנים בשימוש בכלי  .3

ל הצוות המקצועי ש.  מודפסהחדש ובמתודה הדידקטית שהינה שונה ממילון 

להנחיית המורים בשימוש המשרד יפרסם הנחיות דידקטיות ופדגוגיות 

 )יפורסם בהמשך( לה.במכשירים א

בכל מילון , זכות התלמיד להשתמש אלקטרונין לחייב תלמיד לרכוש מכשיר אי .4

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

 בויוכלו להשתמש  המדגם הישן,מכשיר  ברשותםחטיבה עליונה אשר ב םתלמידי .5

 עד שנת הלימודים תשע"ט כולל. 

לא )גם החל ממועד פרסום האישור  דגמים הישניםאין לרכוש מילונים מה .6

 לתלמידים לקויי למידה(. 

  !לא יתאפשר שימוש במכשיר מהדגם הישן משנת הלימודים תש"פ .7

שתי  , קיימות לרשותכםלטובת אוכלוסיות מיוחדות או שידם אינה משגת .8

 לרכישת מילונים באופן מיוחד: ות אפשרוי

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

 . )בתיאום עם המפתחים( עת הצורךהתלמידים ב

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

 תחים התחייבו לכך(.באופן אישי מכשירים במחיר מוזל באופן משמעותי. )המפ
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וע כדי למנ כולל מספר אישור ברור מסומנים באופןכל הדגמים החדשים שאושרו  .9

 .הטעיה בהכנסתם לבחינות הבגרות

 מילונים למגזר דוברי ערבית יפורסמו מאוחר יותר. .10

 

 

 

 
 בברכה

 
 יואלה נבון טרם                                                               

 מנהלת האגף לספרי לימוד                                                                    
 
 
 
 

 העתקים:
 המזכירות הפדגוגית יור' –דר' משה ויינשטוק 

 אנגליתעל הוראת ה, מפמ"רית ציונה לוידר' 
 גב' חגית הרשטיג, רכזת הערכת חומרי לימוד בשפות זרות
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