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  סיכום תחרות הכרזות תשע"ו

  

במסגרת הנושא בשנת תשע"ו, הכרזנו צוות הפיקוח וההדרכה בתחום הדעת ערבית ואסלאם על תחרות עיצוב 
ומטרתה עידוד לימוד השפה הערבית "  דית ואחריות אישיתערבות הד "כרזות/ פוסטר של תלמידים שנושאה 

  ותרבותה.

  שבהם מתקיימים לימודי השפה הערבית ו/או עולם הערבים והאסלאם.רבים בתחרות לקחו חלק בתי ספר 

  בבסיס התחרות היו מטרות רבות וביניהן:

 ".האחר הוא אניבהלימה לנושא השנתי של משרד החינוך: " –עידוד ערכי הכבוד ההדדי והסובלנות  •

 העלאת המודעות לאחר, לשפתו ולתרבותו. •

 עידוד "גאוות היחידה" של הלומדים . •

 הזוכים בתחרות הכרזות:

 ,בית הספר התיכון המקיף ע"ש " אריה מאיר" קרית גת 5מקום ראשון תלמידי כיתה ט' •

 נימינהמקום שני תלמידי כיתה יא' ממגמות ערבית ועיצוב גרפי ,בית הספר אורט שומרון בי •

,בית הספר דינור    מקום שלישי התלמידים : דלית קוטליאר, גבי קלופר , נועם אלקובי, טלי גנדל •
 חיפה

  

והתלמידים הזוכים קיבלו  צוות הפיקוח וההדרכה נפגש עם הצוות החינוכי בכל בית ספר  בו התלמידים זכו.
  תעודה ושי.

,המפגש היה במעמד ראש העיר אבירם דהרי,  הראשוןבקרית גת, זוכי המקום  "אריה מאירבמקיף ע"ש "

דוברת העירייה מיכל כהן, סגניתה הדר יבטושנקו, מנהלת ביה"ס וסגניתה, המורות לעברית ואסלאם 

 והתלמידים.

ההנהלה, המורים והתלמידים למועצת העיר בשבוע  -בעקבות הזכייה, ראש העיר זימן את נציגי ביה"ס

מקומון של קרית גת על הזכייה של בי"ס מאיר בתחרות הכרזות שלאחר מכן. בנוסף,  פורסמה כתבה ב

  בערבית תשע"ו ועל המפגשים שהתקיימו.

  



עם מנכ"לית בית הספר הגב' טל רוטשטיין, נו נפגש, אורט שומרון בנימינה ,שניהמקום בבית הספר אשר זכה ב
 ורכזת מגמת עיצוב גראפי.  צוות הערבית 

 

נפגשנו עם מנהלת בית הספר הגב' אילנית ספר יסודי דינור חיפה ,בית  , השלישיבבית הספר אשר זכה במקום 
   .מעלם ,המורה לערבית, התלמידות שהכינו את הכרזה, המורים למוסיקה, להקת הזמר של בית הספר והנגנים

  .ם , מרגשים ומרתקיםהביקורים היו חוויתיי
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  : מקום שלישי

  

 

  

  

   

  יתוף פעולה .להמשך ש

  נפגש בע"ה בתחרות הכרזות בשנה הבאה.

  

  סיגלית שושן 

  מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

    

           

  

  

                         

   

 


