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From: תייסיר חדאד 
Monday, June 17, 2019 2:18 PM :Sent

To: איקטמאל חטאב; עבדאללה ח'טיב; מיקי בנאי
Subject: הפצת קול קורא 

 
אחות יקרה איקטמאל 

בהמשך לשיחתנו אשמח להפיץ את הקול קורא לבתי ספר בחברה הערבית 
 

מיקי בנאי
מפקח/ת (הוראת האומנות)

המזכירות הפדגוגית
משרד החינוך

050-6282748 | 03-6896037 
mikiba2@EDUCATION.GOV.IL 
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תודה מראש 
תייסיר 

 
    ד"ר תייסיר חדאד

הפיקוח על החינוך המוסיקלי והאמנויות
מגזר ערבי 

נייד- 972-50-6282878+ . 972-50-5361009+
taissirha@education.gov.il -דוא"ל
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אגף א' לחינוך [הקלד כאן]
יסודי

מדינת ישראל
משרד החינוך אגף לאומנויות

15 יוני 2019

לכב'

מנהל/ת ביה"ס

הנדון: חלוקת שעות לתגבור הוראת האמנויות בחברה הערבית 

משרד החינוך אגף אמנויות בשיתוף אגף בכיר בחברה הערבית מבקשים  לקדם את לימודי 

האמנויות בחברה הערבית כמקדם לחברה תרבותית וערכית.

 לאור האמור,  מבקש האגף בחברה הערבית להעניק שעות תוספתיות בנוסף למתפרסם בקול 

קורא לבתי ספר יסודיים המבקשים להרחיב ולקדם את תחום האמנויות בקרב תלמידיהם. 

אנו שמחים לפנות לכלל בתי הספר בחברה הערבית לקחת חלק בתכנית ייחודית זו בשנה"ל 

תש"פ, להגיש תכנית עבודה תוך 14 ימים לביצוע מיזם מיוחד המציג את התוצרים הבית ספריים 

מתוך תחומי האמנויות הנלמדים בבית הספר.   

שורה ארוכה של מחקרים בחינוך מצביעים על כך שללימודי האמנויות ישנו ערך ייחודי 

להתפתחות הילד מבחינות רבות וכי קיים מתאם חזק בין היקף שעות הלימוד באמנויות לבין 

הישגי תלמידים בתחום הליבה. 

הגופים המתוקצבים

בי"ס יסודיים (הכוללים כיתות א-ו או כיתות א-ח) רשמיים מהמגזר הערבי. 

אוכלוסיית היעד

ילדים בגילאי כיתות ג-ט

תנאי סף להשתתפות בתוכנית:

בתי ספר שלא קיבלו תוספת שעות במסגרת הקול קורא לאמנויות 

בתי ספר יסודיים לשנת תש"פ

בתי ספר שנלמד בהם לפחות תחום אמנויות אחד מתוך חמשת התחומים (אמנות,  .1

מוסיקה, מחול, תיאטרון, תקשורת-קולנוע).

בתי ספר המגיש תכנית עבודה באישור ובתיאום מול הפיקוח המקצועי על הוראת  .2

האמנויות בחברה הערבית ד"ר תייסיר חדאד מפקח יו"ר אשכול אמנויות בחברה 

הערבית   
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אגף א' לחינוך [הקלד כאן]
יסודי

מדינת ישראל
משרד החינוך אגף לאומנויות

המורים שילמדו את תחום האמנויות הנוסף יהיו מורים הקיימים במערכת או מתמחים  .3

בעלי השכלה נדרשת בתחום האמנויות על-פי נהלי משרד החינוך  . 

בבית הספר קיימים חללי לימוד מותאמים לשם לימוד תחום הדעת וכן קיים או יירכש  .4

ציוד מתאים להוראת התחום

בתי ספר שמוכנים. לתת תוספת של לפחות 2 שש מתקן ביה"ס .5

מפתח התקצוב השעות ועקרונות הפעלה:

בית ספר שיעמוד בקריטריונים יתוקצב  .1

א. עד 4 שעות תוספתיות (באופן אחיד) לטובת המיזם המוצע והמאושר מטעם הפיקוח  

באחד מתחומי הדעת הבאים: קולנוע, תאטרון, מחול, אמנות  ומוזיקה.

השעות ישובצו כחלק מיום הלימודים, במהלכו או בסופו, אך בנוסף ולא על חשבון שעות  .2

התקן המחויבות (בתנאי שהשעות שהוקצו לאמנות במתנה מומשו במלואם). 

בית הספר אינו רשאי לגבות תשלומי הורים עבור תוספת תחום האמנויות. .3

 נהלים ובקרה:

לרישום לתכנית יש להעביר את התכנית עד לתאריך 30/6/2019 לד"ר תייסיר חדאד  .1

taissirha@education.gov.il   בכותבת מייל

לאחר אישור הבקשה נודיע לבית הספר על היקף השעות המאושרים. מטעם הפיקוח . .2

העתק:

עבדאללה חטיב, מנהל אגף בכיר לחינוך בחברה הערבית

מיקי בנאי, מנהלת אגף אמנויות מזכירות פדגוגית

ד"ר תייסיר חדאד ,יו"ר אשכול אמנויות  בחברה הערבית

מפמר'ים למחול, מוזיקה, תאטרון, קולנוע ומדיה, אמנות חזותית. 
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