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ערבית – יותר מעוד שפה ויותר מעוד מקצוע!

השפה הערבית היא שפה רשמית שנייה במדינת ישראל ,שפה בינלאומית מבוקשת ,בין השפות
המדוברות ביותר בעולם ,שפה-אחות של העברית ,שפה עשירה ויפהפיה .אנו חיים בלב ליבו של מרחב
דובר ערבית ,חיים לצידנו ערבים ויהודים רבים עלו הנה מארצות ערב .לכן ,מכורח המציאות למידת
השפה הערבית היא נכס מעשי ותרבותי חשוב מאין כמוהו .כל הבוחר להצטרף לקהילת יודעי הערבית,
"הערביסטים" ,משכיל להבין כי רכישת השפה הערבית ותרבותה מאפשרת לו התפתחות אישית ופותחת
בפניו עולמות חדשים ודלתות רבות בעתיד...

למה כדאי לי ללמוד ערבית?
כתלמיד – לימודים באווירה נעימה ,ידידותית וחווייתית ,רכישת מיומנויות קריאה,
כתיבה ודיבור בערבית ,לימוד פתגמים ושירים ,סיורים ,השתתפות בת מספר ימים
בגדנ"ע מזרחנים והיחשפות לתכנים המשיקים לשפה הערבית כמו עולם הערבים
והאסלאם והזיקה לשפה העברית.

כמועמד לשירות בצה"ל

\

– מחפשים אתכם בשלבים מוקדמים! זו הזדמנות להתמיין ולהתברג ביחידות עילית

הדורשות ידע בשפה הערבית – בין אם בחיל המודיעין ובין אם בחילות אחרים .הזדמנות למלא שירות חשוב ,ערכי
ומשמעותי עבור המעוניינים בכך והמתאימים לכך על פי דרישות הגוף הממיין.
כסטודנט – אפשרות להמשיך ולהעמיק בתחום לימודי הערבית ו/או מזרח תיכון ,או בתחומים קרובים ממדעי הרוח
כמו לימודי לשון עברית ,בלשנות או מדע הדתות .וזו שפה שמעניקה יתרון בלימוד כל מקצוע שהוא.
כאזרח – שבירת מחסום השפה מהווה כרטיס כניסה להשתלבות בזרועות הביטחון כמו המוסד ,השב"כ ,המשטרה
או משרד החוץ ; הערבית פותחת גם אפיקי השתלבות תעסוקתית בענף התקשורת ,בערוצי טלוויזיה ורדיו
במקצועות כמו סיקור עיתונאי ,תחקירים ,קריינות ,פרשנות ,תרגום ,מתורגמנות סימולטאנית ,שיווק ,דוברות ,יחסי
ציבור ; הערבית מסייעת לתקשר באופן בלתי אמצעי עם אוכלוסיות דוברות ערבית גם למי שמתכנן לעסוק בענפי
השוק העסקי בארץ ובחו"ל ,בהייטק ,ברפואה ,במשפטים ,בכלכלה ,בפוליטיקה ,בפסיכולוגיה ,בתיירות,
בחקלאות ,בתעופה ובכל תחום שהוא ; הערבית מאפשרת להיכנס לענפי החינוך ,ההוראה וההדרכה באקדמיה,
במערכת החינוך או בשוק הפרטי.

ואת הצעד הראשון מתחילים בבית ספרנו...
הצטרפו ללימודי הערבית הטריים שנפתחו השנה בתיכון "מכללת אורט" בגבעת-רם ירושלים!
הלימודים מתמקדים בהטמעת הערבית הספרותית ,שהיא השפה המשותפת לכל דוברי הערבית בעולם ,שפת
הכתיבה ושפתם של אמצעי התקשורת .תלמידי ערבית מפתחים יכולות כתיבה והגייה נכונה ,רוכשים אוצר מילים
בערבית השימושית ,מתרגמים ומנתחים טקסטים אקטואליים במגוון תחומי עניין באמצעות מילונים .בשלבים
מתקדמים יותר מכירים לעומק את הספרות הערבית המודרנית והקלאסית ואת עולם הערבים והאסלאם מזוויות
שונות ,היסטוריות ועכשוויות ,כולל לימודי קוראן .הלמידה מאתגרת ומעניינת ומשלבת גם העשרה בידע בסיסי
בערבית מדוברת ,והכל באווירה אינטימית וביחס אישי.
נדגיש כי ערבית היא לא "חוג" ולא "העשרה" אלא מקצוע יוקרתי ואיכותי שמצריך רצינות והשקעה בבית הספר
ובבית .לימודי ערבית מתאימים לתלמידים בעלי רקע מקצועי מתאים ,סקרנים ובעלי מוטיבציה לרכוש את השפה.
הלימודים בכיתה י' אורכים  3שעות שבועיות ,בכיתה י"א  5שעות שבועיות ובכיתה י"ב  7שעות שבועיות .בחינת
הבגרות בהיקף של  5יח"ל נערכת בכיתה י"ב .דרישת הסף :לימודי ערבית ספרותית באופן רציף בכיתות ז'-ט'
וסיומם בממוצע של .55

נשמח לראותכם איתנו בשנה הבאה!
למידע נוסף ולשאלות צרו קשר עם רכזת המגמה מורן טל
נייד 050-4303373 :דוא"לmorant@gram.ort.org.il :

