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רקע
זיהוי אתגרים והזדמנויות 

- למרות היותו של ביה״ס ׳אבדאע׳ לאמנויות בי״ס
ייחודי והראשון מסוגו (לאמנויות) בחברה הערבית

בארץ.
אף על פי ריבוי משאבים בית ספריים נהדרים כגון,

תכנית פדגוגית מתקדמת, מסד נתונים ייחודי
ומעקב אחר התפתחותו של כל תלמיד ותלמיד,
ציוד מתקדם למוזיקה, אמנות, קולנוע ועוד, צוות
חינוכי מצטיין, למרות כל אלה, בי״ס נתפס כבעל

תדמית חינוכית נמוכה (בגלל מעמד האמנויות
במזרח ירושלים).

אנו מבקשים לשפר תדמית זו על ידי תכניות
ייחודיות אשר כוחם יפה בכדי לעודד תלמידים

פוטנציאליים להירשם לביה״ס.  



קבוצות החקר המשימות המטרות המצפן



מצפן התכנית
- אנו שואפים להיות המגדלור

הירושלמי למדעים-לתרבות -

לאמנויות ובית חינוך התורם לבניית

האדם המבטיח והיצירתי התומך

במשפחתו ובחברה במזרח ירושלים.

- פיתוח הידע והמיומנויות הדרושות

לעיצוב אישיותו ולהובלתו להגשמה

עצמית.

----

 קבלת תלמידים פוטנציאלים לביה״ס

תורמת להשגת שתי השאיפות לעיל.



- בניית תרבות ארגונית המבוססת על דיאלוג  על ערכים
ועקרונות משותפים כגון שייכות, יזמות ועוד, בנייתם

ועיצובם.

- גישור על פערים תרבותיים בקרב התלמידים ועידוד רוח
היזמות.

- ׳שחזור׳ תרבות העבר העשירה של הזהות התרבותית של
החברה הירושלמית.פיתוח כישורי מחקר מדעיים בקרב

התלמידים.

- פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה: ביקורתי, יצירתי,
משותף ואכפתי.

- פיתוח יכולת זיהוי בעיות והיכולת למציאת פתרונות.
 
 

 
האתגר: עידוד תלמידים פוטנציאלים
להירשם לביה״ס והמעוניינים לפתח

הקשרים תרבותיים - אישיים
וקבוצתיים.

המטרות 



המשימות -
המנגנון

-בניית קבוצות חקר סביב רעיון היצירתיות דרך  6
פרספקטיבות שונות.

- הדרכת קבוצות דרך צוות המורים.
- אירוח מומחים בכמה תחומים להצגת עבודות אקדמיות

- אישיות בכדי להעניק לתלמידים השראות לעבודה.
- חישוב שעות התנדבות בפרויקט לתלמידי התיכון

במסגרת החובות האישיות לבגרות.
- הצגת המוצר הסופי (הקבוצתי) בסוף שנת הלימודים

(עקרון פרויקט הקציר).
- כתיבת מאמר אישי (בכתב) אשר יוגש בפני המדריכים

בקבוצה ולהנהלת בית הספר.
- מעמד שיפוט התוצרים.

- ההודעה על מתן הפרס בערב בית ספרי - חגיגי.



- הצבת התרבות והחינוך לתרבות
במוקד העשייה החינוכית.

- יצירת קשר עם אישים מרכזים מתחומי
התרבות להעברת תכנים.

- יצירת קשרים עם מוסדות תרבות
שונים בירושלים ומחוצה לה. 

- איסוף רעיונות נוספים מהתלמידים.
-חלוקת התלמידים לקבוצות.

- הענקת פרס יוקרתי לקבוצת החקר
בעלת ההישגים הטובים ביותר.

 

אקו - סיסטם:
פתיחות לשינוי, פעלנות, חדשנות

ויצירתיות.



קולנוע

רכז קולנוע - פתח גאדאללה

אמנות

מוחמד חוסיין, מאדלין מחאמיד

הומניסטיקה
ג׳סאן עליאן, מונה פנאדקה

מוסיקה

האני קריטם

אקטואליה מדעים
קמר ג׳וניידי, ערין טוטח

קבוצות החקר

מרואה דבאח, עבדאללה אבו רמילה



בעלי עניין פעלניים ואטונומיים:
 אוטונומיה וביזור.

 רכזות התכנית והאחראיות על ועדת הפרס

המורה סמארה קסום -

רכזת פרויקטים מיוחדים.

ד״ר סוהיר זערור - רכזת

מדעים.

המורה ופאא קודסי -

רכזת חינוך חברתי.
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