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12/12/2017 

 

 לכבוד: מנהלי/ות מוסדות חינוך

 שלום רב,

 

 הנדון: המורשת בראי האמנויות- 70 שנה למדינת ישראל

 

שנת בתי הספר את נושא "כלל ישלבו גני הילדים ושנה למדינה, בה  70מציינת מערכת החינוך בשנת הלימודים תשע"ח 

לימודי תחומי הדעת השונים ופעילויות ואירועים שיתקיימו בבתי הספר במסגרת , לעצמאות מדינת ישראל" -70ה 

 הינו:  הדרוזי והצ'רקסילאורך השנה. הציר המארגן שילווה את הנושא במגזר 

 

 :שבעה עשורים במארג הישראלי -בראי האמנויותוהצ'רקסית מורשת הדרוזית ה

 

 .ערכיםוה , התרבותהנושא נבחר באמצעות ציר המורשת בשילוב האמנויות, בהתאם למאפייני המגזר

ליחיד , כלי ביטוי אישיאמנויות הן בראש ובראשונה , מרקם ייחודימכיל , האמנויותבשילוב המורשת ו חינוך לערכים

 .נות ומשמעותיותידע מגווולקבוצה ומכיל בתוכו אפשרויות 

ומפתח אפשרויות  אסטרטגיות חשיבה רבותעמדות אישיות, יצירתיות ,מוציא מן הכוח אל הפועל מחשבות, רגשות, 

 לביטוי עצמי ומיצוי הפוטנציאל.

מקדמת את החזון לבניית  בגישה  הוליסטית בינתחומית,ם תכנית המציעה דיאלוג מתמיד אנו שמחים להציג בפניכ

תרבותית הרמונית. -חברה רב  

לעצמאות מדינת  - 70"שנת ה מתבססת על המתווה של התכנית הארצית  , אינטראקטיביתית הינה תכנית התכנ

ובהלימה לערכי המגזר ולצורכי התלמידים. ישראל"  

מאפשרת:, חוויה משמעותיתנת לתלמידים התכנית מזמ           

,מלווה  במארג הישראליוהצ'רקסית  רוחבה של החברה הדרוזיתללחקור, להכיר ברבדיה השונים לעומקה ו

 בשירהת תוך מתן פרשנות ולמידה בלמידה משמעותית ,מחוברת לתוכן מעמיק וביצירה אישית או קבוצתי

 סרט ,בצילום ובעיקר בחיבור דעת ונפש.ב ,בנגינה, בהצגה בציור, ,בהבעה,

ית:מטרות התכנ  

  מדינהמורשת ולהתלמידים ללחזק את תחושת השייכות ולהעמיק את הזיקה והקשר של. 

  והשתלבותם במדינה והצ'רקסית החברה הדרוזית לערכילהעלות את המודעות. 

 לזמן חוויה משמעותית. 

 וחקר  לעודד יזמות פעילה. 

  אוניברסאליים.בזיקה למורשת, לאומנות ולערכים וצ'רקסים להטמיע ערכים דרוזים 
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 :עקרונות מרכזיים

 חקר )ע"פ עקרונות : הלמידה סביבות עיצוב תוך הלמידה ההוראה בדרכי גיוון תשלב הנושא הוראת

 .וכדומה מפעילים לוחות, סימולציות, וסרטים סיפורים, ערכיים ע.מ.ר.(, דיונים

 קהילתית ברמה גם פעילות לקיים מומלץ . 

 שיוצגו תוצרים ו בפעילויות ןיויצו הגיל שכבות בכל ומתמשך ערכי לימודי מתהליך כחלק ילמד הנושא

 .13.5.18בתאריך  ביום שיא מגזרי

 

 .והצ'רקסי חינוך הדרוזיב , חטיבות ביניים ובתי"ס תיכונייםיסודיים ספר בתי  אוכלוסיית יעד: 

 מבנה התוכנית:

  ,ת חברתיתת למעורבוובתכניבמורשת הדרוזית, באומנות, בשעת חינוך,  את הנושאבתי הספר ישלבו 

 ועוד... מפתח הלבכישורי חיים, 

 חוזים את העתיד, מוקירים את ההווה, חוקרים את העבר

 

תוצרים מצופים: שירים/ שירה, ציורים ויצירות אמנות /תערוכה, הבעה בכתב ובאיור/ ספר או ספור ילדים, מחול/           

...ועוד  ט רבאבה, הצגה, סר -שובאבה -מג'ווז-עודבכלים מסורתיים כגון: דבקה, נגינה/      

 

 

     מוקדי התוכנית:

אלברט איינשטיין -"מה שחשוב זה לא להפסיק לשאול"  

 

 

 בבתי ספר יסודיים :

ועם התאמות למגזר הצ'רקסי במורשת לפי תכנית הלימודים  

  .צ'רקסי/ בית הדרוזיה, צ'רקסית/ האישה הדרוזית המשפחה,סיפורי עם )סיפורי סבתא(, נושא ב' _ -כתה א'

כלים ותמונות  אמרות לפי עונות, סיפורים עממיים, משלים וחוכמות,היכרות עם אתרים ומקומות ביישוב שלנו, כתה ג' _ 

חיי החקלאות והתעסוקה, בעלי מקצוע, תרבות הפנאי ובית האירוח. מהעבר, בית התפילה, הבית העתיק,  

ורחים , מנהגים .ערכים, דגל,לבוש,הכנסת א,היכרות עם אתרים ומקומות ביישוב שלנוכתה ד' _   

אמונה, תפילות, חגים, עלייה לרגל.כתה ה' _   

דמויות ואישים,מכל התחומים בנוסף לנביאים ואנשי דת בכירים.כתה ו'_   

 

 

 .יגאל אלון עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" "
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 בבתיה"ס העל יסודיים:

 

, כולל היכרות עם : סיפורי נביאים בדתות השונותמפגש בין דתות ואמונות הלימודים,לפי תכנית , "פסיפס של תרבויות"

 .האחר, מפגשים עם בתי"ס אחרים, עדות אחרות, חשיפה ליצירות אמנות מעמים אחרים

 

 אני והזהות שלי/ צ'רקסיאני דרוזי/ "

לביטוי והצגת התוצרים של לבחור יותר מתחום אמנויות אחד  ספר בתי למנהלי תאפשר החינוכית היוזמה

 התלמידים.

כל אשר בו יחולקו פרסים למוסדות הזוכים ואשר ייבחרו מ שיאהוצרים יוצגו במסגרת יום ת -

 והקריטריונים הסף תנאי פי על  שיוגשובתוצרים  תדוןאשר  שכבת גיל על ידי ועדה מקצועית

 .הקבועים

 

 14/1/2018בטופס השתתפות מיוחד לתוכנית עד מוסדות שנרשמו  רק תבחן הוועדה

  29/3/2018הגשת התוצרים לבדיקת הוועדה עד 

  13.5.2018 בתאריך אירוע שיא יתקיים 

 

 לפרטים והסברים ניתן לפנות:

 0508682107 -אנעאם מרעי

 0547862086 -מג'דולין ח'יזראן

 0507836109 –סנאא פדול 

 0544919387 -מאי סלמאן

 

 בכבוד רב                                                                                   

 

 'לאל אסעדאיה חיראדין                                                         ג'מיל חטיב                                              ג  

 מנהלת אגף חינוך דרוזי                               מפמ"ר מורשת דרוזית                        מפקח מחוז הצפון  מגזר דרוזי 

וצ'רקסי                              וצ'רקסי                                                                                                               
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