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 מורים ומורות יקרים,

 .מורשת דרוזית –הנדון: מיקוד הוראה למידה והערכה                                  

בצל הקורונה. 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 התלמידים שגרת רצינו שוב להביע את הוקרתנו לכולכם על העבודה המאומצת, ההתגייסות, היצירתיות והנכונות הרבה שהפגנתם תוך כדי תנועה, במאמץ ל

 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 מנת 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 בהתאם למציאות לסייע לכם בהגמשת העבודה אנו מציגים במסמך זה הצעה לתכנון ההוראה הלוקחת בחשבון צמצום של היק

 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  על חשוב לציין כי דווקא כאשר לא ב

 הקניית מיומנויות למידה ותרגולן. 

מהתכנים הנלמדים בשנת לימודים רגילה.  הטבלה שלפניכם היא  70%-טבלת מיקוד ההוראה והלמידה ביסודי, המבוסס על ההנחה שניתן יהיה ללמד כ במסמך שלפניכם

על עיון ליץ הבסיס לעבודת התכנון והתאמתה לצורכי בית הספר והתלמידים שלכם. בטבלה אנו מציעים מבחר של חומרי הוראה המתאימים גם להוראה מרחוק. נמ

 גם לצורך בחירה והתאמה של התכנים.  תכנית לימודיםב מחודש 

 

                                                                                                                                                                                                       

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 בחינוך היסודי.   .א

 הצעה של מבחר חומרי הוראה המותאמים לפרטי התוכן ומתאימים גם להוראה מרחוק.  .ב
 עקרונות ודרכי הערכה חלופיות . .ג

 . מורשת דרוזיתמבחר השתלמויות וקורסי פיתוח מקצועי בהם מושם דגש על הוראה מרחוק בתחום הדעת  .ד
 

                                                                                                                                                  בהצלחה

 

 

 בכבוד רב,                                                                                                                                                                                                       
 ג'מיל ח'טיב                                                                                                                                                                                                     
 זיתמפמ"ר מורשת דרו                                                                                                                                                                                           
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 לרשות המורה ביסודי: דיסציפלינריתטבלה 

רשימת הנושאים הנלמדים  כיתה
 בשכבת גיל:

 המלצות מיקוד תוכן 

 

המלצות חומרי עזר  מיומנויות  
למורים להוראה 

 היברידית 

המלצות 
לדרכי 
הערכה 
 חלופיות 

תהליכי פיתוח מקצועי 
 מלווים

: ערכים, מצוות 1ציר מס'  ב-א
 ומנהגים

 עקרונות האמונה:  . -

 מצוות בין אדם לבורא  -

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

 ערכים מהמורשת -

 הלכות ונימוסים   - 

אהבת המולדת , שייכות -
 לעדה.

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

חג אל תפילות )בחלווה(. חגים :
זיאראת ) הקורבן(, אדחא

 עקרונות האמונה -

         ערכים מהמורשת  -

 מצוות אל תעשה, מצוות עשה-

חגים סמלים : דגל דרוזי, טקסים, 
                                  וזיאראת 

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

 קדושים

פרוזה, שירה , ספרות עממית  -
חיים:  אורח ריקודים מסורתיים.

לבוש, מאכלים ומבנה בית 
 כלים מסורתיים                                                           מסורתיים, 

 

 

 

 מיומנויות קוגניטיביות:

בין  להכיר את המצוות –ידע 
 אדם לבוראו

להכיר את מצוות עשה  –ידע 
 ואל תעשה

ליישם את המצוות  –יישום 
 שנלמדו

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
 ביכולותיו ליישם את המצוות

לגלות עניין במורשת  –סקרנות 
העדה הדרוזית תוך כדי סקרנות 

 וחיבור רגשי

 מיומנויות בין אישיות:

לעזור לחבר ולאחר  –מעורבות 
 מתוך אכפתיות ומעורבות

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

  תכנית לימודים

תיק תכניות לימודים 
 ליסודי

תיק מורה מורשת 
 ו-לכיתות א

 

 

 

הערכה 
 .30%חלופית 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

מיזם יסודי למורי יסודי 
 )תהליך פיתוח(

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/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

 נביאים:ה

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 ומסורתיים והארגון העדתי

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

 קדושים

 :מורשת עממית3ציר מס' 

פרוזה, שירה , ספרות עממית :-
 אורחריקודים מסורתיים. 

לבוש, מאכלים ומבנה חיים:
ד:                          משלוחי ימסורתיים, בית 

                                              כלים מסורתיים           

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד עם חברים, בני המשפחה, 

 מבוגרים ואחרים

 

: ערכים, מצוות 1ציר מס'  ג 
 ומנהגים

עקרונות האמונה:          -
 מצוות בין אדם לבורא 

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

ערכים מהמורשת :           -
כבוד האדם, סובלנות, גמילות 

 חסדים, 

         עקרונות האמונה-

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

 אהבת המולדת , שייכות לעדה.

 סמלים  -

 מהמורשת ערכים  -

מאכלים  לבוש, ח חיים: אור -
משלוחי יד:                          ומבנה בית מסורתיים, 

 מיומנויות קוגניטיביות:

להבין את חשיבות  –הבנה 
הרצף וההמשכיות של העדה 

 הדרוזית

להעריך את תרומת  –הערכה 
זקני העדה הדרוזית לחיי העדה 

 הדרוזית כיום

ליישם את הנלמד  –יישום 
 במעגלי החיים, הלכה למעשה

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

 

  תכנית לימודים

 

תיק תכניות לימודים 

 

הערכה 
 .30% חלופית

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

מיזם יסודי למורי יסודי 
 )תהליך פיתוח(

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/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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אהבת המולדת , שייכות  -
 לעדה.

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

סמלים : דגל דרוזי, ימי  -
ואבל , נדרים , תפילות שמחה 

            חגים :                        - )בחלווה(.
חג אל אדחא) הקורבן(, 

 נביאים:הזיאראת 

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 ומסורתיים והארגון העדתי

חברתיים  -מוסדות דתיים -
ורתיים: בית תפילה סמ

 אתרים קדושים -)ח'לווה(, 

 :מורשת עממית:3ציר מס' -

פרוזה, שירה ספרות עממית : -
ח אור -, ריקודים מסורתיים, 

לבוש, מאכלים ומבנה  חיים:
             משלוחי יד:              -סורתיים, בית מ

           כלים מסורתיים

 

 כלים מסורתיים 

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

  

 

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
וביכולותיו וליישם את בעצמו 

 המורשת

לגלות עניין בלמידת  –סקרנות 
יסודות העדה הדרוזית תוך כדי 

 סקרנות וחיבור רגשי 

 מיומנויות בין אישיות:

לגלות אכפתיות   –מעורבות 
 כלפי הזולת ולסייע לו בלב רחב

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד עם בני העדה ובני עדות 

 אחרות

 ליסודי

 

תיק מורה מורשת 
 ו-לכיתות א

https://drive.google.com/file/d/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
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 אדם בונה למידה
 הפדגוגית המזכירות

 א' מורשת אגף

 ישראל מדינת
 החינוך משרד

: ערכים, מצוות 1ציר מס'  ד
 ומנהגים

         עקרונות האמונה -

 מצוות בין אדם לבורא  -

איסורים על פי הדת:                 -
 המצוות אל תעשה, מצוות עש

ערכים מהמורשת :           -
כבוד האדם, סובלנות, גמילות 

 חסדים, 

אהבת המולדת , שייכות  -
 לעדה.

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

סמלים : דגל דרוזי, ימי  -
שמחה ואבל , נדרים , תפילות 

 )בחלווה(.

            חגים :                        -
) הקורבן(, חג אל אדחא

 נביאים:הזיאראת 

: מוסדות דתיים  2ציר מס'

 סמלים 

 ערכים מהמורשת

 אתרים קדושים

              ספרות עממית -

 הדתות המונותאיסטיות-

 הגות רעיונית והגות דתית -

               שינויים חברתיים וכלכליים-

 

 

 

 מיומנויות קוגניטיביות:

להבין את הקשר  –הבנה 
 בהמשכיות של העדה הדרוזים

להעריך את תרומת  –הערכה 
אירועים מהעבר לחיי הדרוזים 

 כיום

ליישם את הנלמד  –יישום 
 במעגלי החיים, הלכה למעשה

 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:

לגלות אכפתיות   –מעורבות 
ומעורבות לפרט ולחברה ולפעול 

 למען הנזקק

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד עם חברים, בני המשפחה, 

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

  תכנית לימודים

תיק תכניות לימודים 
 ליסודי

תיק מורה מורשת 
 ו-לכיתות א

 

הערכה 
 .30%חלופית 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

מיזם יסודי למורי יסודי 
 )תהליך פיתוח(

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/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 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

 ומסורתיים והארגון העדתי

חברתיים  -מוסדות דתיים -
ורתיים: בית תפילה מס

 אתרים קדושים)ח'לווה(, 

 :מורשת עממית:3ציר מס' 

ספרות עממית :                  -
פרוזה, שירה , ריקודים 

         אורח חיים:                 מסורתיים. 
לבוש, מאכלים ומבנה בית 

משלוחי יד:                          תיים .מסור
 כלים מסורתיים      

: המורשת ההגותית 4ציר מס' 
 המונותאיסטית הדרוזית:   

הדתות המונותאיסטיות: -
 יהדות, נצרות, אסלאם

הגות רעיונית והגות דתית:  -
טקסטים מיוחדים מהגותם של 

אלאמיר :אנשי דת למשל 
 אסייד, 

: התפתחות העדה 5ציר מס'
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

 מבוגרים ובני עדות אחרות
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 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

    שינויים חברתיים וכלכליים-

: ערכים, מצוות 1ציר מס'  ה
 ומנהגים

 -עקרונות האמונה:          -
 מצוות בין אדם לבורא 

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

ערכים מהמורשת :           -
כבוד האדם, סובלנות, גמילות 

 חסדים, 

אהבת המולדת , שייכות  -
 לעדה.

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

סמלים : דגל דרוזי, ימי  -
שמחה ואבל , נדרים , תפילות 

 )בחלווה(.

            חגים :                        -
 חג אל אדחא) הקורבן(,

 נביאים:הזיאראת 

: מוסדות דתיים  2ציר מס'

 ערכים, מצוות ומנהגים:

 עקרונות האמונה:          -

 ים ו זיאראת                        חג

 ערכים מהמורשת :          -

 מסורתייםמוסדות חברתיים 

פרוזה, שירה , ספרות עממית : -
 ריקודים מסורתיים.

הדתות המונותאיסטיות: יהדות, -
 נצרות, אסלאם

 

 

 

 

 

 מיומנויות קוגניטיביות:

להבין את מהות  –הבנה 
האמונה באל למול אמונות 

 טפלות

להעריך את הפעולות  –הערכה 
השונות שתורמות לגיבוש בני 

 העדה

ליישם את הנלמד  –יישום 
 במעגלי החיים, הלכה למעשה

 מיומנויות תוך אישיות:

לגלות אמונה  –מסוגלות עצמית 
 ביכולותיו לתרום לגיבוש העדה

לגלות עניין בלמידת  –סקרנות 
מורשת העדה הדרוזית תוך כדי 

 סקרנות וחיבור רגשי 

 מיומנויות בין אישיות:

לגלות אכפתיות   –מעורבות 
ומעורבות לחברה ולפעול 

 איכות הסביבהלשיפור 

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

  תכנית לימודים

 

תיק תכניות לימודים 
 ליסודי

 

תיק מורה מורשת 
 ו-לכיתות א

 

הערכה 
 .30%חלופית 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

מיזם יסודי למורי יסודי 
 תהליך פיתוח()

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/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 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

 ומסורתיים והארגון העדתי

מסורתיים:  -ות דתייםמוסד -
 בית תפילה )ח'לווה(, 

 אתרים קדושים-

 מוסדות חברתיים מסורתיים -

 :מורשת עממית:3ציר מס' 

ספרות עממית :                  -
פרוזה, שירה , ריקודים 

חיים:                           אורחמסורתיים.
לבוש, מאכלים ומבנה בית 

משלוחי יד:                           מסורתיים.
 כלים מסורתיים   

: המורשת 4ציר מס'    
ההגותית המונותאיסטית 

 הדרוזית:   

הדתות המונותאיסטיות: -
 יהדות, נצרות, אסלאם

הגות רעיונית והגות דתית:  -
מהגותם של טקסטים מיוחדים 

אלאמיר אנשי דת למשל 
 אסייד, 

לנהל שיח  –ניהול שיח מכבד 
מכבד עם חברים, בני המשפחה, 

 מבוגרים ובני עדות אחרות
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 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

: התפתחות העדה 5ציר מס'
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

       שינויים חברתיים וכלכליים-

: ערכים, מצוות 1ציר מס'  ו
 ומנהגים

       עקרונות האמונה -

 מצוות בין אדם לבורא  -

 מצוות אל תעשה, מצוות עשה -

 ערכים מהמורשת         -

אהבת המולדת , שייכות  -
 לעדה.

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

                           ,חגים , זיאראתסמלים  -

: מוסדות דתיים  2ציר מס'
 ומסורתיים והארגון העדתי

חברתיים  -מוסדות דתיים -
בית תפילה מסורתיים:

 מצוות בין אדם לבורא  -

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

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

 נביאים -

 אהבת המולדת , שייכות לעדה.-

 חברתיים מסורתייםמוסדות 

לבוש, מאכלים : חיים אורח -
 תייםומבנה בית מסור

הדתות המונותאיסטיות: יהדות, -
 נצרות, אסלאם

 

 

 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 
יסודות העדה הדרוזית תוך כדי 

 סקרנות וחיבור רגשי 

 מיומנויות בין אישיות:

 

אתר המורשת 
 הדרוזית

  תכנית לימודים

 

תיק תכניות לימודים 
 ליסודי

 

תיק מורה מורשת 
 ו-לכיתות א

 

הערכה 
 .30%חלופית 

 

פיתוח מקצועי בהתאמה 
אישית דרך הפסגות , 

 מט"ח , אלנ"ט

 

מיזם יסודי למורי יסודי 
 תהליך פיתוח()

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/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1oZiLeO2zT_dQctyalANTQ3ZsRVmyxeaN/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1HaSdJ1iN-O7xrmWGqJHQysGKQFK9hXF_/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
https://drive.google.com/file/d/1DhC7MvEmuB2AI3AwKICt40VgUWE2BF_X/view
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 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

 אתרים קדושים-)ח'לווה(, 

 :מורשת עממית:3ציר מס' -

ספרות עממית :                  -
פרוזה, שירה , ריקודים 

אורח חיים:                           - מסורתיים.
מאכלים ומבנה בית לבוש, 

משלוחי יד:                          מסורתיים. 
 כלים מסורתיים      

: המורשת ההגותית 4ציר מס' 
 המונותאיסטית הדרוזית:   

הדתות המונותאיסטיות: -
 יהדות, נצרות, אסלאם

הגות רעיונית והגות דתית:  -
טקסטים מיוחדים מהגותם של 

אלאמיר אנשי דת למשל :
 אסייד, 

: התפתחות העדה 5ציר מס'
ייחודיות "  –הדרוזית 

 והשתלבות ":

 .ינויים חברתיים וכלכלייםש-

 

 

 

 

 

 

לחוש אכפתיות   –מעורבות 
עורבות לסביבה ולגלות מ
 ולחברה

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

 


