
 מדרסה הוא מיזם חברתי, טכנולוגי
 וקהילתי ללימוד ערבית מדוברת

 חינם, במטרה לקדם תקשורת טובה
 יותר בין הקבוצות השונות בחברה

 הישראלית. המיזם מבוסס על קורסים
 מקוונים, פעילות יומיומית ברשתות
 החברתיות וקהילה לומדת פעילה

 שמתרגלת יחד במרחב המקוון.
 במדרסה לומדים בחינם כבר מעל

 ל-80 אלף ישראלים, בקורסים ברמת
 מתחילים, ממשיכים, בקורס הכתב
 הערבי ובקורס מיוחד לצוותי רפואה

 שהפקנו בתקופת הקורונה.

ערבית מדוברת 
לעובדי מדינה

 מאז שפרסמנו את הקורס
 המיוחד שלנו לצוותים רפואיים

 פנו אלינו עשרות עובדים
 ברשויות שונות במדינה ושאלו

 מתי נפתח קורס גם בשבילם. הם
 הסבירו והמחישו לנו כמה זה

 חשוב במיוחד עכשיו בתקופה
 הזו, בה פערי השפה רק מעמיסים
 על הכאוס והעומס הקיים ממילא

 במוסדות הממשלתיים.

 

 700,000 עובדי מדינה פוגשים עשרות אלפי אנשים כל
 יום, כל היום, ואין להם איפה לקבל את ההכשרה הכי

 בסיסית בערבית מדוברת, שפה בה מדברים מעל ל 22%
מהאכלסייה בישראל! המצב הזה חייב להשתנות!

לכן החלטנו לפתח סביבה 
לימודית מקוונת וחינמית גם 
לעובדי מדינה, במטרה לשפר 

את התקשורת, השירות 
והנגשת המידע בשירות 

הציבורי ולשפר את החוויה של 
מיליוני אזרחים בביטוח 

הלאומי, במשרד הרישוי, במס 
הכנסה ובכל מקום בו יש מגע 

בין האזרח למדינה.

 מדרסה היא תנועה חברתית, ועמותה ללא מטרת רווח. אנחנו
 עובדים יחד עם הקהילה ותלויים בתמיכת הציבור להמשך

 הפעילות שלנו. אם גם לדעתך חשוב שעובדי ציבור ידעו ערבית
אנחנו מזמינים אותך להצטרף אלינו לתמיכה במיזם ובתנועה!



 מה השם
 המלא?

 מה שם
אמך?

 איפה אתה
 גר?

 האם את/ה
נשוי/ה?

 בני כמה
 הילדים

 שלך?

 במה אתה
 עובד?

 צהריים
 טובים / ערב

 טוב (אחרי
(12:00

תודה

 האם קבעת
 תור?

 קח
 כרטיס/פתק

מפה

 איזה מספר
אתה

 אתה יכול
לשבת כאן

בבקשה

מילים

בירור פרטים אישיים

בוקר טוב

מה שלומך?

בבקשה

לקחת פתק?

המתן/
 המתיני

בתור כאן

 מיד נגיע
אליך

 שנייה,
 תן/תני לי

 לקרוא
 למישהו דובר

ערבית

 מה שם
אביך?

 מה מספר
 תעודת
הזהות?

 מה מספר
 רישיון

 הנהיגה?

יש לך ילדים?

 בן כמה
אתה?

 האם
 אתה

סטודנט/
עובד?

ַצַבּאח ִא(ל)נּّור

ֻשכְַּרן

 ַחַדְّדת/ַחַדְّדִתי ַמוְֵעד?

ֹ'ִדי ִבַּטאַקה ֹ'ד/ח  ח
ִמן הֹון

ַצַבּאח ִאלְֵח'יר

כִּיף ַחאלַּכ/ַחאלֵּכ

ַעְפוַן

 ַאַח'ְדת/ַאַח'ְדִתי
ִבַּטאַקה?

 ַאיְ ַרַקם
 ִאנְֵת/ִאנְִתי?

 ֻמְמכֵּן
ֻתְקעֹד/ֻתקְֹעִדי הֹון

 ֵמן ַפְצ׳לַּכ, ֵמן
ַפצ׳לֵּכ

 ִאְסַתנַّא/ִאְסַתנִّי
ִבּ(אל)ّדֹור הֹון

 ַבְּעד ְשוַיّ ַרח נִוְַצל
לִַענְַדּכ/לִַענְֵדּכ

 ַסוַאנִי ַאנַאִדי
 ַע-ַחַדא ִבּ(י)ְחכִּי

ַעַרִבּי

 ֻשּו ִאלְִאִסם
ִאלְּכאִמל?

ֻשּו אסם ִאַמּّכ/ִאֵמּّכ ?

וֵין ַסאכִּן/וֵין ַסאכְּנֵה?

 ֻשּו ִאִסם
ַאּבֹוּכ/ַאּבֹוכִּי?

 ֻשּו ַרַקם ַהוֵّיְַّתּכ /
ַהוֵّיְֵّתּכ ?

 ֻשּו ַרַקם ֻרְח'ֵצת
ִא(ל)ّסּוַאַקה?

 ִאנְַת ִמְתגַ'וִּז?/ִאנְֵתי
ִמְתגַ'וְּזֵה?

 ַקֵדّיש ֻעמֹר
 (א)וְּלַאַדּכ/
(א)וְּלַאֵדּכ?

 ְבֵּאיש ְבִתְשְתֵע'ל/
 ּבִתְשִתְע׳לֵי? ֻשּו

 ְבִּתְשְתֵע׳ל /
ְבִּתְשִתְע׳לֵי?

ִענְַדּכ (א)וְּלַאד?

 ַקֵדّיש ֻעְמַרּכ?/
 ַקֵדّיש ֻעְמֵרּכ?

ַّא  ִאנְַת ַטאלֵּב וַּל
 ְבִּתְשְת'ֵעל? ִאנְֵתי

ַّא  ַטאלְֵבּה וַּל
ְבִּתְשִתְע'לֵי?

 מלא/י את
 הטופס

 וחזור/חזרי
אליי

תחתום כאן

 את/ה צריך/ה
 עזרה במילוי

 הטופס?

 מלא רק את
מה שבעיגול

 אל תשתמש
בעט כחול

 הציג/י לי
 בבקשה
 תעודה

מזהה
 היכנס/י
 בבקשה
למשרד

 ַעִבּّי (א)לְִאְסִתַמאַרה
ּוִאְרגַ'ִע-לְנַא/ַאְרגַ'ִעי-

 לְנַא

 ַעִבּّי ַבּّס ִאלִّי
ִבּ(אל)ַדّאִאֵרה

ִעי הֹון וֵַקّע/וְַקّ

 ִבַּדּّכ/ִבֵּדּّכ ֻמַסאַעֵדה
ִבּ(ִא)לְִאְסִתַמאַרה?

 ִתְסַתְעֵמלֵש /
 ִתְסַתִעְמלֵיש ִאלְַקלַם

ִאלְַאזְַרק

 ַפְרגִ'ינִי ִבַּטאֵקת
 ִאלְַהוִיֵّה ֵמן

ַפְצ׳לַּכ/ֵמן ַפצ׳לֵּכ

 ַתַעאל ַמִעי
 ַע-(א)לְַמכְַּתּב ֵמן

 ַפְצ׳לַּכ /ַתַעאלִי ַמִעי
 ַע-(א)לְַמכְַּתּב ֵמן

ַפצ׳לֵּכ

 האם את/ה
 מבין/ה
אותי?

 איך אוכל
לעזור לך?

 הדרכון שלך
לא בתוקף

 עליך לפנות
ל…

קצבה

 ַפאֵהְמנִי? ַפאְהֵמְתנִי?

 כִּיף ֻמְמכֵּן
ַאַסאְעֵדּכ/ַאַסאְעַדּכ

ַפר  גַ'וַאז ִא(ל)ַסّ
 ַתַבַּעּכ/ַתַבֵּעּכ

ַח׳אלֵץ ַתאֵריח'ֹו

 לַאזֵם ְתרּוח/ְתרּוִחי
 ַעלַא...

ֻמַח'ַצّץ

ַתְעוִיצ'פיצוי

ֻמַח'ַצّץ ַבַּטאלֵהדמי אבטלה

 האם את/ה
 מבין שפה

 אחרת חוץ
מערבית?

 התמונה לא
ברורה

 ְבִּתְפַהם /
 ּבִתְפַהֵמי לַֻע׳ה

ַתאנְיֵה ֵע'יר ַעַרִבּי?

 ִא(ל)ّצּוַרה ִמש
וַאְצ'ַחה

 לכמה זמן
 אתה נוסע

(לחו"ל)?

 לַַקֵדّיש וֵַּקת
 ְמַסאֵפר/ְמַסאְפֵרה?

ַצ'ִריֵבּת ִא(ל)ַדְّח'למס הכנסה

 משרד
הפנים

וִזַאֵרת ִא(ל)ַדّאִח'לִיֵّה

ִאלְַמְחכֵַּמהבית המשפט

 ביטוח
לאומי

ְאִמין ִאלְוַַטנִי ִא(ל)ַתّ

 משרד
הרישוי

ְרִח'יץ ַמכְַּתּב ִא(ל)ַתّ

 ִבְּּטלְַע-לַּכ /מגיע לך…
ִבְּטלְַע-לֵּכ

ביטויים נוספים

מילוי טפסים


