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 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
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 2020יוני 

 מורים ומורות יקרים,

 .מורשת דרוזית –הנדון: מיקוד הוראה למידה והערכה                                  

בצל את שנת הלימודים תש"פ סיימנו לא מזמן מתוך התגייסות ומאמץ לבנות ללא התראה מוקדמת מהלך של למידה מרחוק והתמודדות עם מציאות משתנה 
ייצר עבור ל הקורונה. רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת, ההתגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, במאמץ

 התלמידים שגרת למידה אפשרית בנסיבות המורכבות. 

כולה, וכולנו  כעת כשאנו בפתחה של שנת הלימודים תשפ"א, אנו מודעים לכך שמה שהיה כרוך במאמץ של סיום שנה, הופך להיות אתגר שיהיה פרוס על פני השנה
 רים שילוו אותנו במהלכה. מגיעים לשנת הלימודים בתחושה של אי וודאות ביחס לרצף השנה והאתג

ה שנקיים. על שגרת הלמידה המסורתית שלנו תופר ללא ספק במהלך השנה ונידרש כולנו להגמיש את עבודתנו ולהמשיך להיות יצירתיים בתהליכי ההוראה והלמיד
פי הלמידה במהלך השנה ושינויים שידרשו מנת לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה הצעה לתכנון ההוראה הלוקחת בחשבון צמצום של היק

 בהתאם למציאות של מעבר מלמידה פנים אל פנים ללמידה מרחוק וחזרה. 

  בהצעה זו אנו מבקשים לסייע לכם בבחירת תכני הלימוד במהלך השנה, ובהצעות להוראה ולמידה מקוונת של תכני הלימוד הללו בדרכים מיטביות.

רור היקף הלמידה משבוע לשבוע, נדרש עוד יותר לוודא כי מה שנלמד יאפשר לתלמידים להעמיק בתחום הדעת ויהיה מבוסס גם  חשוב לציין כי דווקא כאשר לא ב
 על הקניית מיומנויות למידה ותרגולן. 

מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה.  הטבלה  70%-טבלת מיקוד ההוראה והלמידה ביסודי, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ במסמך שלפניכם
אה מרחוק. שלפניכם היא הבסיס לעבודת התכנון והתאמתה לצורכי בית הספר והתלמידים שלכם. בטבלה אנו מציעים מבחר של חומרי הוראה המתאימים גם להור

  . גם לצורך בחירה והתאמה של התכנים  תכנית לימודיםעל עיון מחודש ב נמליץ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bmf41Is07NOCnqzXj-KWiwx7AW5VKWYO/view
https://drive.google.com/file/d/1bmf41Is07NOCnqzXj-KWiwx7AW5VKWYO/view
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 לפניכם, 

 טבלת מיקוד ההוראה והלמידה בהתאם לתכנית הלימודים בחטיבת הביניים.   .א
 הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.  .ב
 עקרונות ודרכי הערכה חלופיות . .ג
 מבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת מורשת דרוזית . .ד

 
 בהצלחה.

 
 

                                                                                                                                                                                                       

 בכבוד רב,                                                                                                                                                                  
 ג'מיל ח'טיב                                                                                                                                                                

 מפמ"ר מורשת דרוזית                                                                                                                                                      

  

 

 

 

 



 משרד החינוך –מדינת ישראל                                                                                                            

 אגף חינוך דרוזי צ'רקסי–אגף מורשת                                                                                                      

   הפיקוח על המורשת הדרוזית                                                                                                            

 
 
 

 

 jamil.taher.kh@gmail.com: מייל                    04-8632746: משרד                        0525992527: נייד          ר מורשת דרוזית "מפמ     -מיל חטיב'ג

 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 לרשות המורה בחט"ב: דיסציפלינריתטבלה 

כיתה 
 ז

: ערכים, מצוות 1ציר מס' 
 ומנהגים

 עקרונות האמונה:         -

 מצוות בין אדם לבורא  - 

איסורים על פי הדת:                 -
 מצוות אל תעשה, מצוות עשה

כבוד ערכים מהמורשת :  -
 האדם, סובלנות, גמילות חסדים, 

הלכות ונימוסים )ג'בר וכסר אל  -
  –ח'ואטר( 

סמלים : דגל דרוזי ו טקסים,  -
ימי שמחה ואבל , נדרים , 

 תפילות )בחלווה(.

 נביאים מהדת הדרוזית -

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 דתיומסורתיים והארגון הע

מסורתיים:     -מוסדות דתיים -
 בית תפילה )ח'לווה(, 

 -ערכים מהמורשת :           -
 סמלים 

 נביאים מהדת הדרוזית -

-מסורתיים:     -מוסדות דתיים
 אתרים קדושים

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -
 ח'לואת אלביאדה, 

אורח חיים:                          -
אכלים ומבנה בית לבוש, מ

 מסורתיים

הדתות המונותאיסטיות: 
 יהדות, נצרות, אסלאם

תקופת היווסדות העדה  -
 הדרוזית ,

 העדה הדרוזית בישראל -
היישובים וההתיישבות 

 הדרוזיים במדינת ישראל

התנהלות מערכות היחסים בין 
הדרוזים לבין העדות השונות 

 מיומנויות קוגניטיביות :

להבין את יסודות  –הבנה 
ההתנהגות הערכיים בחיי 

 הנביאים ומשמעותם

להעריך את השפעת  –הערכה 
 הנביאים על התנהלות הדרוזים 

ליישם את הנלמד  –יישום 
 במעגלי החיים, הלכה למעשה

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
בעצמו וביכולותיו וליישם את 

 הערכים

גלות עניין בלמידת ל –סקרנות 
יסודות העדה הדרוזית תוך כדי 

 סקרנות וחיבור רגשי 

 מיומנויות בין אישיות:

לחוש אכפתיות   –מעורבות 
ולגלות מעורבות לסביבה 

 ולחברה

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

 

  תכנית לימודים

 

 

 

 

 

הערכה חלופית 
%30. 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

השתלמות מקוונת למידה 
 PBLמבוססת פרויקטים 

יעודכן , )בתהליך פיתוח(
בהמשך בקישורים 

 .להשתלמויות

 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://drive.google.com/file/d/1bmf41Is07NOCnqzXj-KWiwx7AW5VKWYO/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 אתרים קדושים-

 מוסדות חברתיים מסורתיים -

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -
 ח'לואת אלביאדה, 

 :מורשת עממית:3ציר מס' 

ספרות עממית :                  -
פרוזה, שירה , ריקודים 

      אורח חיים:                    -מסורתיים.
לבוש, מאכלים ומבנה בית 

               משלוחי יד:            - מסורתיים
אמונות  -כלים מסורתיים 

 עממיות  

: המורשת ההגותית 4ציר מס' 
 המונותאיסטית הדרוזית:   

 מקורות המונותאיזם הדרוזי -

 תרבויות עתיקות: יוון, מצריים     -

הדתות המונותאיסטיות: - 
 נצרות, אסלאםיהדות, 

כיתות גנוסטיות: עקרונות  -
 הצופיזם.

 ביישובים השונים

 

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד תוך כדי השמעת טיעונים 
 והקשבה לאחרים באופן מכבד
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 המונותאיזם בהגות הדרוזית:  -

שירה דתית של: אלשיך עלי 
פארס, אלשיך אלפאדל, סיף 

 אלדין אלתנוכי .

הגות רעיונית : טקסטים נבחרים 
של כמאל ג'ונבלאט, אלאשרפאני, 

 סאמי מקארם.

ת דתית: ספרות הלכתית והגו
של  טקסטים נבחרים מהגותם

אלאמיר אנשי דת למשל 
 אלסייד,.  

: התפתחות העדה 5ציר מס'    
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

תקופת היווסדות העדה -
 הדרוזית ,

תקופת האבות הדרוזיים:   -
הרקע ההיסטורי והחברתי שבו 

צמחה העדה הדרוזית: 
הדוקטרינה )הדעוה(, הפאטמית 

 האסמעילית.

והתפתחותם  מרכזי התישבות -
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 מתקופת אל דעוה עד היום

מקומם ותפקידם של השליטים -
הדרוזיים בשימור הדעוה 

הדרוזית וביסוס ההתישבות 
 הדרוזית במזרח התיכון

 ריבונות דרוזית -

שלטון האמירות הדרוזית  -
 המענית

שלטון האמירות הדרוזית  -
 השהאבית.

המאבק נגד שלטון זר בסוריה  -
 ובלבנון

הצרפתיים כשלטון המאבק נגד  -
 זר בסוריה ולבנון.

 העדה הדרוזית בישראל -

 ההתיישבות בארץ ישראל  -

שינויים שחלו בהתיישבות  -
בארץ ישראל מסוף תקופת 

 הדעוה עד הקמת מדינת ישראל

היישובים הדרוזיים במדינת  -
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 ישראל

 שינויים חברתיים וכלכליים -

השתלבות העדה הדרוזית  -
 במדינה ובחברה 

התנהלות מערכות היחסים בין  -
ין העדות השונות הדרוזים לב

 ביישובים השונים

כיתה 
 ח

: ערכים, מצוות 1ציר מס' 
 ומנהגים

 עקרונות האמונה:          -

 מצוות בין אדם לבורא  -

איסורים על פי הדת:                 -
 מצוות אל תעשה, מצוות עשה

כבוד ערכים מהמורשת :  -
 האדם, סובלנות, גמילות חסדים, 

 הלכות ונימוסים  -

סמלים : דגל דרוזי ו טקסים,  -
ימי שמחה ואבל , נדרים , 

 תפילות )בחלווה(.

 עקרונות האמונה:          -

איסורים על פי הדת:                 -
 עשה מצוות אל תעשה, מצוות

 מצוות בין אדם לבורא  -

כבוד ערכים מהמורשת :  -
האדם, סובלנות, גמילות 

 חסדים,

מסורתיים:     -מוסדות דתיים
 בית תפילה )ח'לווה(, 

 אתרים קדושים-

 מוסדות חברתיים מסורתיים -

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -

 מיומנויות קוגניטיביות :

להבין את יסודות  –הבנה 
ההתנהגות הערכיים בחיי 

 הנביאים ומשמעותם

להעריך את השפעת  –הערכה 
 הנביאים על התנהלות הדרוזים 

ליישם את הנלמד  –יישום 
 במעגלי החיים, הלכה למעשה

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
בעצמו וביכולותיו וליישם את 

 הערכים

לגלות עניין בלמידת  –סקרנות 

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

 

  תכנית לימודים

 

תיק תכניות 
תלמידים לכיתות 

 ח ו ט

 

 

 

הערכה חלופית 
%30. 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

השתלמות מקוונת למידה 
 PBLמבוססת פרויקטים 

יעודכן )בתהליך פיתוח(, 
בהמשך בקישורים 

 .להשתלמויות

 

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://drive.google.com/file/d/1bmf41Is07NOCnqzXj-KWiwx7AW5VKWYO/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 יאים מהדת הדרוזיתנב -

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 ומסורתיים והארגון העדתי

מסורתיים:     -מוסדות דתיים -
אתרים -בית תפילה )ח'לווה(, 

מוסדות חברתיים  -קדושים
 מסורתיים

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -
ח'לואת אלביאדה, בית היתום 

הדרוזי, מדרסת אלאשראק, 
 ח'לואת אלרוג'ב.

 :מורשת עממית:3ציר מס' 

ספרות עממית :                  -
ריקודים  -פרוזה, שירה , 

אורח חיים:                           -מסורתיים.
לבוש, מאכלים ומבנה בית 

משלוחי יד:                           -מסורתיים
אמונות  -כלים מסורתיים    

 עממיות  

: המורשת ההגותית 4ציר מס' 
 סטית הדרוזית:   המונותאי

 מקורות המונותאיזם הדרוזי -

 ח'לואת אלביאדה, 

ספרות עממית :                  -
 , פתגמים פרוזה, שירה

הדתות המונותאיסטיות: 
 יהדות, נצרות, אסלאם

 המונותאיזם בהגות הדרוזית: 

שירה דתית של: אלשיך עלי 
פארס, אלשיך אלפאדל, סיף 

 אלדין אלתנוכי .

הגות רעיונית : טקסטים 
נבחרים של כמאל ג'ונבלאט, 
 אלאשרפאני, סאמי מקארם.

ספרות הלכתית והגות דתית: 
 ם של:טקסטים נבחרים מהגות

 אלאמיר אלסייד, 

היישובים הדרוזיים במדינת  -
 ישראל

 שינויים חברתיים וכלכליים -

התנהלות מערכות היחסים בין  -
הדרוזים לבין העדות השונות 

יסודות העדה הדרוזית תוך כדי 
 שי סקרנות וחיבור רג

 מיומנויות בין אישיות:

לחוש אכפתיות   –מעורבות 
ולגלות מעורבות לסביבה 

 ולחברה

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד תוך כדי השמעת טיעונים 
 והקשבה לאחרים באופן מכבד
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 תרבויות עתיקות: יוון, מצריים     -

הדתות המונותאיסטיות: - 
 יהדות, נצרות, אסלאם

כיתות גנוסטיות: עקרונות  -
 הצופיזם.

 המונותאיזם בהגות הדרוזית:  -

שירה דתית של: אלשיך עלי 
פארס, אלשיך אלפאדל, סיף 

 אלדין אלתנוכי .

עיונית : טקסטים נבחרים הגות ר
של כמאל ג'ונבלאט, אלאשרפאני, 

 סאמי מקארם.

ספרות הלכתית והגות דתית: 
טקסטים נבחרים מהגותם 

אנשי הדת למשל אלאמיר של
 :אסייד

: התפתחות העדה 5ציר מס'    
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

תקופת היווסדות העדה -
 הדרוזית ,

 ביישובים השונים
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

תקופת האבות הדרוזיים:   -
הרקע ההיסטורי והחברתי שבו 

צמחה העדה הדרוזית: 
הדוקטרינה )הדעוה(, הפאטמית 

 האסמעילית.

מרכזי התישבות והתפתחותם  -
 מתקופת אל דעוה עד היום

מקומם ותפקידם של השליטים -
הדרוזיים בשימור הדעוה 

הדרוזית וביסוס ההתישבות 
 הדרוזית במזרח התיכון

 ריבונות דרוזית -

ת הדרוזית שלטון האמירו -
 המענית

שלטון האמירות הדרוזית  -
 השהאבית.

המאבק נגד שלטון זר בסוריה  -
 ובלבנון

המאבק נגד הצרפתיים כשלטון  -
 זר בסוריה ולבנון.

 העדה הדרוזית בישראל -
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 ההתיישבות בארץ ישראל  -

שינויים שחלו בהתיישבות  -
בארץ ישראל מסוף תקופת 

 הדעוה עד הקמת מדינת ישראל

היישובים הדרוזיים במדינת  -
 ישראל

 שינויים חברתיים וכלכליים -

השתלבות העדה הדרוזית  -
 במדינה ובחברה 

התנהלות מערכות היחסים בין  -
הדרוזים לבין העדות השונות 

 ביישובים השונים       

כיתה 
 ט

: ערכים, מצוות 1ציר מס' 
 ומנהגים

 עקרונות האמונה:          -

 מצוות בין אדם לבורא  -

איסורים על פי הדת:                 -
 מצוות אל תעשה, מצוות עשה

ערכים מהמורשת :          כבוד  -

        עקרונות האמונה

 ערכים מהמורשת  -

 הלכות ונימוסים  -

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -
 ח'לואת אלביאדה,.

ספרות עממית :                  -
 פרוזה, שירה , סיפורים עממיים

 מיומנויות קוגניטיביות :

להבין את יסודות  –הבנה 
ההתנהגות הערכיים בחיי 

 הנביאים ומשמעותם

להעריך את השפעת  –הערכה 
 הנביאים על התנהלות הדרוזים 

ליישם את הנלמד  –יישום 
 כה למעשהבמעגלי החיים, הל

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

 

  תכנית לימודים

 

תיק תכניות 

 

הערכה חלופית 
%30. 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

השתלמות מקוונת למידה 
 PBLמבוססת פרויקטים 

יעודכן )בתהליך פיתוח(, 
בהמשך בקישורים 

 .להשתלמויות

https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://sites.google.com/a/druzenet.tzafonet.org.il/moreshet/
https://drive.google.com/file/d/1bmf41Is07NOCnqzXj-KWiwx7AW5VKWYO/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 האדם, סובלנות, גמילות חסדים, 

הלכות ונימוסים )ג'בר וכסר אל  -
  –ח'ואטר( 

סמלים : ימי שמחה ואבל ,  -
 תפילות )בחלווה(. נדרים ,

 נביאים מהדת הדרוזית -

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 ומסורתיים והארגון העדתי

מסורתיים:     -מוסדות דתיים -
 בית תפילה )ח'לווה(, 

 אתרים קדושים-

 מוסדות חברתיים מסורתיים -

מוסדות חינוך והכשרה דתית:  -
ח'לואת אלביאדה, בית היתום 

הדרוזי, מדרסת אלאשראק, 
 'לואת אלרוג'ב.ח

 :מורשת עממית:3ציר מס' 

ספרות עממית :                  -
ריקודים  -פרוזה, שירה , 

אורח חיים:                           -מסורתיים.

 אמונות עממיות  -

טקסטים הגות רעיונית : 
 וכו  נבחרים של כמאל ג'ונבלאט

ת דתית: ספרות הלכתית והגו
טקסטים נבחרים מהגותם של 

אלאמיר אנשי הדת למשל :
  אלסייד, 

מרכזי התישבות והתפתחותם 
 מתקופת אל דעוה עד היום

שלטון האמירות הדרוזית 
 המענית

 - העדה הדרוזית בישראל -
השתלבות במדינה וההתיישבות 

 ובחברה 

התנהלות מערכות היחסים בין  -
הדרוזים לבין העדות השונות 

 ביישובים השונים

מקומם ותפקידם של  -
השליטים הדרוזיים בשימור 

וזית וביסוס הדעוה הדר
ההתישבות הדרוזית במזרח 

 התיכון

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
בעצמו וביכולותיו וליישם את 

 הערכים

לגלות עניין בלמידת  –סקרנות 
יסודות העדה הדרוזית תוך כדי 

 סקרנות וחיבור רגשי 

 מיומנויות בין אישיות:

לחוש אכפתיות   –מעורבות 
ולגלות מעורבות לסביבה 

 ולחברה

לנהל  –ניהול שיח מכבד 
שיחמכבד תוך כדי השמעת 
טיעונים והקשבה לאחרים 

 באופן מכבד

תלמידים לכיתות 
 ח ו ט

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
https://drive.google.com/file/d/1ZOEx6LxL1jfom-9nJhJftB6Eiv1rwDkf/view
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

לבוש, מאכלים ומבנה בית 
               משלוחי יד:            -מסורתיים

אמונות  -כלים מסורתיים 
 עממיות  

רשת ההגותית : המו4ציר מס' 
 המונותאיסטית הדרוזית:   

 מקורות המונותאיזם הדרוזי -

 תרבויות עתיקות: יוון, מצריים     -

הדתות המונותאיסטיות: - 
 יהדות, נצרות, אסלאם

כיתות גנוסטיות: עקרונות  -
 הצופיזם.

 המונותאיזם בהגות הדרוזית:  -

שירה דתית של: אלשיך עלי 
פארס, אלשיך אלפאדל, סיף 

 דין אלתנוכי .אל

הגות רעיונית : טקסטים נבחרים 
של כמאל ג'ונבלאט, אלאשרפאני, 

 סאמי מקארם.

ספרות הלכתית והגות דתית: 
 טקסטים נבחרים מהגותם של

המאבק נגד שלטון זר בסוריה  -
 ובלבנון
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 אלאמיר אלסייד, :אנשי הדת 

: התפתחות העדה 5ציר מס'    
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

תקופת היווסדות העדה -
 הדרוזית ,

תקופת האבות הדרוזיים:   -
הרקע ההיסטורי והחברתי שבו 

צמחה העדה הדרוזית: 
הדוקטרינה )הדעוה(, הפאטמית 

 האסמעילית.

מרכזי התישבות והתפתחותם  -
 מתקופת אל דעוה עד היום

מקומם ותפקידם של השליטים -
הדרוזיים בשימור הדעוה 

הדרוזית וביסוס ההתישבות 
 הדרוזית במזרח התיכון

 דרוזית ריבונות -

שלטון האמירות הדרוזית  -
 המענית

שלטון האמירות הדרוזית  -
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 השהאבית.

המאבק נגד שלטון זר בסוריה  -
 ובלבנון

המאבק נגד הצרפתיים כשלטון  -
 זר בסוריה ולבנון.

 העדה הדרוזית בישראל -

 ההתיישבות בארץ ישראל  -

שינויים שחלו בהתיישבות  -
בארץ ישראל מסוף תקופת 

 הקמת מדינת ישראלהדעוה עד 

היישובים הדרוזיים במדינת  -
 ישראל

 שינויים חברתיים וכלכליים -

השתלבות העדה הדרוזית  -
 במדינה ובחברה 

התנהלות מערכות היחסים בין  -
הדרוזים לבין העדות השונות 

 ביישובים השונים

 


