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ّ ال كانون  13   2016، و 

 حضرة مدير/ة املدرسة املحترم/ة 

ة املحترمين   حضرة أعضاء الهيئة التدريسي 

 حضرة أمين/ة املكتبة املحترم/ة

 

بة وبعد؛ ة طي   تحي 

 

 7201-6201مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي املوضوع: 

 

   

 ــــديثهملنا  ُجلساء  ما  نمّل   حـــ

 ألّباء مأمونون غيًبا ومـــــــــــشهدا

 يفيدوننا من علمهم علم ما مض ى

دا  ونصًحا وتهذيًبا ورأًسا مسدَّ

 اذبــــــــــــــــــــــــبك فلست أحياء قلت فإن

 وإن قلت أموات فلست مفندا

  

   

 
ته الجديدة      

 
 إليكمح ،ها هو مشروع مسيرة الكتاب ينطلق هذا العام بحل

ا
من الكتب التي  مجموعة امًل

ة في اختيارها
 
ينا الدق ة منها ،تحر  ب وميولهم ومدى مًلءمتها  ،وقمنا بتقييمها من ناحية الفائدة املرجو 

 
لجيل الطًل

جيٍل واٍع، قارئ، منفتح، قادر على التعبير وعلى من أجل تنشئة  يأتي مشروع "مسيرة الكتاب"و . ومستوياتهم

خاذ القرارات
 
ِلعات

 
ة. . كذلك، مط غة العربي 

 
/ الل ته، وترغيبه في لغة الم   من أجل تعزيز انتماء الطالب إلى هوي 

  



 2016-2017مشروع "مسيرة الكتاب" للعام الدراس ّي 

 
 

 
2 

 مراحل مشروع "مسيرة الكتاب":

 قائمة الكتب املوص ى بقراءتها -املرحلة األولى 

ة بإعداد قائمة الكتب املوص ى بقرا قامت   لجميع الفئاتءتها ضمن مشروع "مسيرة الكتاب" لجنة خاص 

ة. القائمة  واملراحل ة التابع لوزارة التربي منشورةالعمري  ة والتعليم، على في موقع قسم املكتبات املدرسي 

 الرابط التالي:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/Reshimat_sfarim_arabic.htm 

ر م   ليست لًلئحةا مالحظة هاّمة: ات  الئحةلِزمة. طاقم املشروع في املدرسة يقر  الكتب املشاركة بحسب اإلمكاني 

 احة.واملوارد املت

 

 س لتنفيذ املشروعاالستعدادات في املدار  -املرحلة الثانية 

 عن طريق : الكتروني  إ التسجيل ملشروع "مسيرة الكتاب"
 
 استمارة ت

 
ة نش ر في موقع قسم املكتبات املدرسي 

ى موعد أقصاه  ية والتعليم،التابع لوزارة الترب
ّ
  على الرابط التالي: 2016-12-25حت

http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFo
rmServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinZain.xsn 

 انقر هنا -رابط مباشر

 وانطالق املسيرة: عاملشرو  بدايةعالن عن اإل  مرحلة -املرحلة الثالثة 

تح .1 فت  رهمايوطريقة ، في موعد في املدرسة باحتفاّ شروع "مسيرة الكتاب"م ي  . قر   الطاقم املدرس ي 

وتحضير  حصص املطالعة والتربية، الصباح،خًلّ طابور  من "مسيرة الكتاب"تسويق مشروع  يتم   .2

 مشاركتها إلى تشير املدرسةي مدخل يافطة فرفع و ، فق عليهااملشاركة واملت   ودعاية للكتب، عًلنلوحات إ

 في املشروع.

 في البلدةتنظيم مسيرة بمكن افتتاح مسيرة الكتاب ي اقتراح:
 
ن أهم  ، ت ة الكتاب ي  رفع فيها شعارات تبي 

ة تنظيوالقراءة. و  ة  -أو أكثر يشارك فيها التًلميذ وأولياء المور م أمسية إمكاني  ة، استضافة أديب، أه  أدبي   مي 

 املطالعة.و القراءة 

 

 تطبيق املشروع -املرحلة الرابعة: 

  ق املشروع في إطار  .شهور  ةخًلّ خمس س ي  در البرنامج امل يطب 

 تاحة املجاّ أإ .1
 

ا من قائمة الكتب  ،من الكتب وغيرها قراءة الكتب املقترحةب لمام الطًل ب كتبا
 

يقرأ الطًل

ا أخرى تختارها املدرسة.  املوص ى بقراءتها، وكتبا

ات الشروع بفع   .2 ةبداعإالي    ،يةبداعإكتابة و  نصوصمات، رسومات، مجس   مثل: ،عةمنو  و فة مختل ي 

ورشات عمل ونقاش  وباإلضافة إلى قصص،صوير مشاهد ومسرحة ت لغاز، فنون،، ألعابتماثيل، أ

في وكذلك تسخير الحاسوب  ،رح دمىمس ة،دباء، فنانين، حكواتي  لقاءات مع أ محادثات ،حّو الكتب

 .عةاملطالخدمة 

     

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/Reshimat_sfarim_arabic.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/Reshimat_sfarim_arabic.htm
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinZain.xsn
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinZain.xsn
http://services.education.gov.il/_layouts/FormServer.aspx?XsnLocation=http%3a%2f%2fservices.education.gov.il%2fFormServerTemplates%2fEDU.SIFRIYOT.MitsadHarshama_AinZain.xsn
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 باملحبّ لكتاب انتخاب ا  -املرحلة الخامسة 

د لًلنتخابات .1 ب قبل أسبوع أو أكثر من املوعد املحد 
 

علن عن موعد االنتخابات أمام الطًل تي ستجرى  ي 
 
ال

 .2017أيار  15و 8بين، 

ل لديهم )كفرد او كمجموعة( .2 ة للكتاب املفض  ب بتحضير الدعايات االنتخابي 
 

 يباشر الطًل

ت قراءتها ات للكتب عًلنايات وإدععرض   .3   املسيرة. خًلّالتي تم 

ل وضع صندوق االقتراع في املكتبة. .4 فض   ي 

 حيث  ؛اقتراع دوق صنبواسطة  بشكل ديمقراطي  كتاب  أفضلة انتخاب عملي   م  تت  .5
 

ب يقوم الطًل

لة بالتصوي ا فقط. ،هملديت الختيار الكتب املفض  ا واحدا  ويحق  للطالب أْن ينتخب كتابا

 

 ي  نتائج االنتخابات املدرسّية تركيز  -املرحلة السادسة ،  في نموذج خاص 
 

 ومن ثم  ر في موعد الحق، نش
 
ل رس  ت

ق  النتائج 
ْ
     . االستمارةالتعليمات املرفقة في ِوف

ة. الفائزةيتم  اإلعًلن عن الكتب   مالحظة:   في مختلف املراحل التعليمي 

 

 تابتتويج مسيرة الك  -املرحلة السابعة 

  
 
هل، ، وذلك بمشاركة جميع الطًلب، ال "بعيد للكتاـ"ص ككبير يخص   احتفالي   م مسيرة الكتاب بيومختت  ت

 
 
 بداعات عرض إ وفيه يتم   .انيندباء وفن  أ ة،، مندوبين عن السلطة املحلي  شيناملفت

 
 دبي  ال  نتاجهموإًلب الط

 .لفن  دب واعة حّو القصص وال املختلفة واملنو  وعروضهم  والفني  

  2017-2016معلومات وتوجيهات ملسيرة الكتاب 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/MeydaArabic.htm 

  

   

 وراء كّل كومة من الكتب، طوفان من املعرفة

 جاسيك ييركا  
   

 

  باحترام 

د زيداني ز التعليم العربي   د. راوية برباره محم 
 
ش، مرك

 
 صًلح طه، مفت

ز 
 
ش مرك

 
ة العربي   ألدبلمفت غة العربي 

 
زة لل

 
شة مرك

 
 قسم أ للتعليم االبتدائي   مفت

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/AgafA/Sifriya/MizaadHasfarim/tshaz/MeydaArabic.htm
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 : نسخ لـ  

ة -ينشتوكد. موشيه فا -  رئيس السكرتارية التربوي 

دة دالية فينيچ،  - ة نائبالسي   للتطوير التربوي  ، ومديرة قسم أ رئيس السكرتارية التربوي 

د عبد هللا خ -  طيب، مدير قسم أ للتعليم العربي  السي 

د ال -  هيب، املسؤوّ عن التعليم البدوي  د. محم 

دة إيتي ساس ي، مديرة قسم أ للتعليم االبتدائ -  ي  السي 

د - ة السكرتارية في اللغات قسم مدير زعفراني، موشيه السي   التربوي 

دة أليراز كراوز، مديرة قسم - ة السي  ة واالجتماعي   العلوم اإلنساني 

ادة - ش ي الس 
 
 اللوية مفت

ادة - داتالس  شي /السي 
 
 داريين/اتاإل  ن/اتاملفت

د - ش، حلف، موس ى السي 
 
ق مفت ة املدارس في التفتيش منس  ماّ ءلوا -البدوي 

 
 الش

ة - غة العربي 
 
ش الل

 
د خميس أبو مديغم، مفت  لواء الجنوب -السي 

دة  - اإالسي  ة ،لهام حن  ة للمكتبات مرشدة قطري   .املدرسي 

د  - ة للمكتبات مرشد، أبو مخ   ماجدالسي  ز املدرسي 
 
 .املركز منطقة في املشروع ومرك

دة  - اس مهاالسي  ة للمكتبات مرشدة، عب  زة مشروع املدرسي 
 
 الدرزي   الوسط في الكتاب مسيرة ومرك

ادة - داتالس  ةامل /السي   رشدين/ات في اللوي 
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 2017-2016قائمة الكتب  

 رابع –أّول 

 

 

ف اسم القّصة  
ّ
 دار النشر/  اسم املطبعة اسم املؤل

1  
 
 دار الشرق  منير موس ى يك ليلكة فلة والد  البط

 2016النهضة  حنان جبيلي الغيمة العجيبة 2

 2015بستان للثقافة واملجتمع  جودت عيد لعبة جديدة 3

الب عايدة خطيب نغنوشة 4
 
 مكتبة الط

 2014نشر الدار الهدى للطباعة و  جهاد غوشة عراقي ملاذا تغير الحرباء لونها 5

6  
 
م لغتين القط

 
 دار الهدى للطباعة والنشر محمد علي طه الذي يتكل

 والنشردار الهدى للطباعة  ثامنةزهور ع ةمنى واملشروبات الغازي   7

8 

نعمان اسماعيل عبد  هاني يساعد اآلخرين

 القادر

دار -أ –طفاّ بيت بيّر ال  أدبمركز 

 الهدى ع. زحالقة

 2015ع. زحالقة   –دار الهدى -أ ميسون أسدي ثكم عن بيتيسأحد   9

 دار الهدى للطباعة والنشر هديل ناشف نا لست فراشةأ 10

 دار الهدى للطباعة والنشر شهريار معدي سحري  البستان ال 11

ور  فاضل علي ا نلعبرنب هي  قاّ ال  12
 
 املركز الثقافي كل

 مكتبة كل  ش يء ماجد أبو غوش فراشة 13

 مكتبة كل  ش يء أحًلم بشارات لون بيت 14

 2016 مكتبة كل  ش يء نبيهة جبارين سوار والقمر 15

 مكتبة كل  ش يء دمريم حم ة وزعتروميرامي   بابونج 16

 مكتبة كل  ش يء لبنى صفدي صديقة للبيئة حًل 17

 مكتبة كل  ش يء فتحية خورشيد طبري  الحجر حنان 18

 2010دب االطفاّ العربي في إسرائيل أمركز  زهير دعيم بةغندورة الطي   19

 الطفل ثقافة مركز-السواردار  جواد محمد املغامرة النملة 20

 الطفل ثقافة مركز-السواردار  خزعل جليل الجرادة تنام ينأ 21

22  
 
 الطفل ثقافة مركز-السواردار  تقًل عباده نورا ةقط

 دار االلهام لهام تابري أ قصص فراس مع سلسلة العياد 23

 2010 إسرائيلمركز أدب االطفاّ في  نيفين عثامنة البحث عن صديق 24

 كفر سميع–ة دار الحكم ضرغام جوعية عنترة يبحث عن صديق 25

 مؤسسة -الطفولة مركز:  لناصرةا  جهشان شكيب هحرامي   طياره 26
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 1998;الناصرة، حضانات

 والنشر للطباعة الهدى دار مرار مصطفى  والنمًلت الصرصور  27

28  
 
 2008;الهدى دار-أ كفرقرع: خًليلة اسمهان  العيادة في فوفو القط

 يءش  كل مكتبة يحيى رافع  الحًلم ةجني   29

 والنشر للطباعة الهدى دار اسبانيولي هاله أختي عيد 30
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 سادس-خامس  

ف اسم القّصة     
ّ
 دار النشر/ اسم املطبعة اسم املؤل

 2016دار الهدى للطباعة والنشر    غينيا مصري   ة اآللة العجيبة   قص   1

 2015ع. زحالقة    –الهدى دار -أ سهير نقوال شحادة   ي    م  أأريد  2

 2016   أوفير بيكوريم أسماء طنوس    عيد ميًلدي   3

 دار الهدى للطباعة والنشر  محمد علي فقرا   قًلئد الياسمين 4

 ع. زحالقة –الهدى  دار -أ براهيم عيساوي   إسهيل  قبطان في قلب العاصفة   5

 مكتبة كل  ش يء ة  بو حي  أعواطف    ي في بيت  م  أأبي في بيت و  6

 دار الهدى  مينا عليان حمود  ة  الحري   العصافير تحب   7

 دار الحكمة  زادت عزة  خضر مع التنين   حكاية النبي   8

 مكتبة كل  ش يء  نجيب نبواني    العادّ امللك 9

 الطفل ثقافة مركز-السواردار  يعقوب حجازي    حكاية مجد   10

 2016زحالقة ع.  –الهدى  دار -أ فائق اسماعيل      بائعة الزعتر واملناقيش 11

 الطفل ثقافة مركز-السواردار    ناطور  حمدأ    ائعالض   العصفور  سر   12

  2013جميع الحقوق محفوظة للمؤلف  ا  بو حن  أا حن   جحا يعلم حماره القراءة    13

14  
 
 النشردار الهدى للطباعة و  بو تامر   أنادر  ف البيت   حاسوب ينظ

 دار الهدى للطباعة والنشر بو خضرة   أفهد    جزيرة الطيور  15

 دار الهدى للطباعة والنشر  شهريار معدي    البستان السحري   16

17 

دوم دم دم ينشر السًلم 

 ويحقق المان  

 دار الهدى للطباعة والنشر   كوثر سعيد  

 ب واملكتبات في إسرائيل مركز الكتا نهى زغرب قعوار    العين املاسية    18

 2013 إسرائيلفي  واملكتبات الطفاّمركز أدب  رحاب زريق   رسالة من طائر مجهّو   19

 دار الهدى للطباعة والنشر  نعيم عرايدي    د.  اجة   ركوب الدر   أحب   20

  2017حقوق الطبع محفوظة للمؤلف  سهيل عيساوي    في ضيافة رجاّ الفضاء     21

 دار الهدى للطباعة والنشر ليلى حجة    لشهرة ثمن  ل 22

هم أبنائي   23
 
 دار الهدى للطباعة والنشر  عز  الدين عثامنة   كل

 2016دار الهدى للطباعة والنشر  ناجي ظاهر    سمكة جاد   24

 دار الهدى للطباعة والنشر  ة  بشارة مرجي      لمى والهاتف الخلوي   25

 والنشر للطباعة الهدى دار مرار مصطفى  ًلتوالنم الصرصور  26

 2005 إسرائيل؛ في العربي الطفاّ أدب مركز: الناصرة كيوان سهيل وأوالدها خربوشة 27
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 فوق ابتدئي  

ف اسم القّصة     
ّ
 دار النشر/ اسم املطبعة اسم املؤل

  2005دار االلهام  الهام تابري   الرجل الغامض     1

       2012مكتبة كل  ش يء     عباس ي محمود               ِسنة الخلد    2

       2012مكتبة كل  ش يء     سليمان فؤاد  آدم والرجل والغراب       3

       2012  مكتبة كل  ش يء   حسين       أحمد  أركاد وعيون؟؟                4

        2012   مكتبة كل  ش يء  شحادة  أدمون  ثًلثة أرجل للقمر        5

  2013جميع الحقوق محفوظة للمؤلف  ا  بو حن  أا حن   جحا يعلم حماره القراءة    6

 مكتبة كل  ش يء بكري طارق  سر  الحقيبة واملغامرة العجيبة     7

 مكتبة كل  ش يء   جلجامش       8

 مكتبة كل  ش يء  محمد خليل   عادت الشجرة إلى الحياة 9

 مكتبة كل  ش يء  طارق بكري   سجونة  لغز القرية امل 10

 ع. زحالقة –دار الهدى -أ براهيم عيساوي إسهيل  قبطان في قلب العاصفة   11

 2016دار الهدى للطباعة والنشر  ناجي ظاهر   الشاطر السيريني     12

 نشرالدار الهدى للطباعة و  ليلى حجة      طبيب القرية   13

  ليماند. أحمد س فارس الثًلج 14

د  النخلة املائلة    15     2001دار الهدى للطباعة والنشر  علي طه محم 

  أنطوان دو سانت إكزوبيري  المير الصغير 16

  محمد خليل عادت الشجرة إلى الحياة 17

اد 18  عبير    أحمد العق 
 
   2002دار املنهل    اهر الط

    فيليبوك 19
فلورا  ترجمةتوليستوي )

  ( مجدالوي 

   جيلفر في بًلد القزام 20

  املنفلوطي    مصطفى لطفي  الفضيلة 21

ان كنفاني  أرض البرتقاّ الحزين           22   غس 

  نجيب محفوظ الطريق  23

  أحًلم مستغانمي ذاكرة الجسد  24

ا مينه نهاية رجل شجاع 25   حن 

ا ظل  الغيمة  26 ا أبو حن    حن 

  ويلوباولو ك الخيميائي 27
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  جبرا إبراهيم جبرا البئر الولى 28

ة 29   حنان الشيخ السجادة العجمي 

  حيدر حيدر النمل والفتات 30

ات 31 ة جداري    فتحي فوراني نصراوي 

  سلمان ناطور  أنا هي والخريف 32

  فتحي فوراني حكاية عشق 33

 والنشر عةللطبا الهدى دار  زبارقة العزيز عبد سامية   بريئة صرخات 34

 دار الهدى للطباعة والنشر نبيلة زعبي مذكرات كلب 35

 


