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 לכבוד 
 במגזר היהודי  ים לערבית ולעולם הערבים והאסלאםמור

 
 שלום רב,

 לעידוד לימודי השפה הערבית ותרבותה במסגרת  הנדון: תחרות עיצוב כרזות

 "אחדות ישראל"   טתשע"נתי הנושא הש

לעידוד  תלמידים של / פוסטרים עיצוב כרזות תחרותהמשך המסורת של שמחה להודיע על אני  

 ."ישראל אחדותבמסגרת הנושא השנתי " לימודי השפה הערבית ותרבותה

הפעילויות המתקיימות בתחומי הדעת ערבית למגזר היהודי ועולם הערבים והאסלאם, במסגרת 

 לחשיבות הוראת השפה הערבית ותרבותה בבתי הספר במגזר היהודי.נושא התחרות  נקדיש את

אנו בתחום הדעת . כמו כן, ומגוונות כדוגמת ימי שיאיציינו את הנושא בדרכים שונות בתי הספר 

 ששיאן, תחומי הדעתפעילויות שונות בבהשנתי את הנושא  נשלבערבית ועולם הערבים והאסלאם 

  תחרות הכרזות.הוא 

 

בתי הספר בהם מתקיימים לימודי השפה הערבית ו/או עולם הערבים  להתחרות מיועדת לכל
 והאסלאם.

 / הפוסטר: מטרות הכרזה

  אחדות כפי שמשתקפת בנושא השנתי " השפה הערבית ותרבותההוראת חשיבות
 ".ישראל

 ות(.)שפה ו/או תרב באמצעות חומרי למידה מגוונים עידוד "גאוות היחידה" של הלומדים 
 גם כיתוב בערבית.בכרזה יש לכלול 

 אישיותו של תכונות מכלול ב המאפשרים שימושלמידה מעמיקה חשיבה ו פיתוח
ערכים, מעורבות  –עומ"ר בהלימה לתכנית  -תיות והמקוריות התלמיד; כושר היציר

 ורלוונטיות.

 תחום הדעת.בבית ספרי -יצירת מרחב סביבתי עידוד 

 :שלבי התחרות

 . A4 או A3עותק קשיח בגודל בים כרזה /קבוצת תלמידים מעצבאו  תלמיד – שלב בית ספרי

למדריך המחוזי עד לתאריך ( כרזה אחת מכל בי"ס)הנבחרת  את הכרזהבית הספר ישלח  
21.02.19. 

שעיצבו  והכיתה שם ביה"ס ושמות התלמידיםאת  באופן ברור יש לכתוב בצדה השני של הכרזה 
 . וכן את שם המורה ומספר טלפון נייד .בחרתאת הכרזה הנ

 .באישור הורים לפרסם את הכרזההכרזה הזוכה מכל בית ספר צריכה להיות מלווה 



 

 .05.03.19 תתקיים בתאריךמפמ"ר ההדרכה והבחירת הכרזות הזוכות על ידי צוות  –שלב ארצי 

הכרזות אסלאם ודעת ערבית ועולם הערבים וההכרזה הזוכה תפורסם ותייצג את תחומי ה
 באתר המפמ"ר . תוצגנההנבחרות 

  .בתי הספר הזוכים יעודכנו על ידי המדריכים המרכזים במחוזות

 .ושימקומות הראשונים יקבלו תעודה בהזוכים הודעה על הזוכים תפורסם באתר המפמ"ר ו

 אני מאחלת לתלמידים ולמורים הצלחה .

 
 בברכה,

 סיגלית שושן

 ם והאסלאםמפמ"ר ערבית ועולם הערבי

 :העתקים

 , יו"ר המזה"פד"ר מירי שליסל

  מנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגיו יו"ר המזכירות הפדגוגית סגנית, דליה פניגגב' 

 יו"ר ועדת המקצוע לערבית ולעולם הערבים והאסלאםפרופ' אליעזר שלוסברג, 

 מנהל אגף שפות במזה"פ ,מר משה זעפרני

 המדריכים המרכזים במחוזות


