
לימודי המזרח התיכון ודיפלומטיה אזורית

בירםבבית בחירה מקצוע 



...קצת היסטוריה מפתיעה

כמוסד 1913בית הספר הריאלי נוסד בשנת •

שאמור להכשיר תלמידים לקראת לימודים  

.שהוקם בסמוך לו( הטכניון של היום)בטכניקום 

,  מלכתחילה הייתה לבית הספר מגמה חזקה מאוד•

.המקצועות הריאלייםלכיוון , בשמו ובמדיניותו



מייסדו ומנהלו הראשון של בית הספר  .....אבל 

ר ארתור בירם הגיע מתחום אחר לחלוטין"ד



ר ארתור בירם"ד

-בירם למד באוניברסיטת ברלין שפות שמיות •

דיאלקט ארמי שבו נעשה )סורית ומנדעית , ערבית

ובמקביל למד שם ( י בני הדת המנדעית"שימוש ע

.תרבות האסלאםאת 

עבודת הדוקטורט שלו עסקה בפילוסופיה  •

.  מוסלמית קדומה בעירק



דאודי-שלום אל

מראשוני המורים לערבית בבית הספר הריאלי

והמתרגם לערבית של הרומן העברי הראשון

של אברהם מאפו " אהבת ציון"



ר ישראל בן דור"ד: דאודי-נכדו של אל

עולם  "מורה ל, בחיל המודיעין.( מיל)ן "רס, בוגר בית הספר

ומורה להיסטוריה צבאית  , בבית הספר משגב" הערבים והאסלאם

2004-2002של חניכי הפנימיה הצבאית בשנים 



והיישום בבית ספר

הוחל בלימוד השפה20-כבר בראשית שנות ה•

ועד סיום בית  ' הערבית כמקצוע חובה מכיתה ד

העיסוק בערבית ובמזרחנות היה ונשאר  !!! הספר 

!!! אחד מקווי הייחוד הבולטים של בית הספר 



1955:המהפכה הראשונה 

פתיחת המגמה המזרחנית  

שכללה מקצוע חדש

"תולדות הערבים והאסלאם"



מייסד המגמה המזרחנית בבית הספר הריאלי

קיסטרמאיר יעקב ' פרופ



קיסטר' פרופ

-1958מורה לערבית ולאסלאם בבית הספר הריאלי בשנים •
1946.

הקים קורסי התמחות בערבית בבתי הספר  1954-ב•
.  התיכוניים לפי הזמנת משרד ראש הממשלה

הצלחת התוכנית הוחלט על הקמת מגמה מזרחנית לאור •
מונה למפקח ארצי עליה מטעם  וקיסטר, ברחבי ישראל
.משרד החינוך

לימד בבית הספר חצי משרה ושבאר הזמן פעל קיסטר•
.להקמת מגמות מזרחניות בבתי ספר בערים אחרות

בלשנות ערבית  "זכה בפרס ישראל ל1981בשנת •
"ולמזרחנות



קטע מכתבתו של שמואל שגב בעיתון מעריב על  

(25/7/1957)המגמה המזרחנית 



יוחנן פרידמן' פרופ

הוכרז כחתן פרס  קיסטר' בוגר בית הספר ותלמידו של פרופ

2016ישראל לחקר המזרח הקרוב לשנת 



חוה ' פרופהיתהאחת המורות הראשונות במגמת המזרחנות בבית הספר 

".חקר ההיסטוריה"היא זכתה בפרס ישראל ב1993יפה בשנת -לצרוס



!!!חדשנות וראשוניות 

בתי הספרמשלושתבית הספר הריאלי היה אחד •

תולדות"הראשונים בארץ בהם נלמד מקצוע 

בו כתבו התלמידים בחינת  והראשון, "האסלאם

(.1956. )בגרות במקצוע זה



החיבור בין ערבית ואסלאם

שנה כל תלמיד שרצה ללמוד  40-במשך למעלה מ•
היה  , כולל עבדכם הנאמן, על תולדות האסלאם

חייב ללמוד ערבית כמקצוע ראשי ומכאן הזיקה  
. חזקה שנוצרה בין שני המקצועות

תלמיד המגמה המזרחנית היה כותב בחינת בגרות  •
ובחינת בגרות  ל"יח5בערבית בהיקף של 

ולאחר מספר שנים  , ל"יח1באסלאם בהיקף של 
.  ל"יח2בהיקף 



באותה עת התמקד לימוד האסלאם בתולדות הערבים  

.יפהלצרוס' פ ספרה של פרופ"והאסלאם בעת העתיקה ע



?מה למדו אז 

.קורות הנביא מוחמד•

.פ"הקוראן והתורה שבע, מצוות היסוד של  האסלאם5•

.ליפויות המוסלמיות'תולדות הח•

. המיסטיקה המוסלמית•

.  ועלאוויםדרוזים , שיעים, סונים: פלגים באסלאם ומחוצה לו •



1997: השניההמהפכה 
הופעתו של המקצוע החדש

"עולם הערבים והאסלאם"



"עולם הערבים והאסלאם"

נולד מקצוע חדש במשרד החינוך  1997בשנת •

כבר באותה שנה  ". והאסלאםעולם הערבים "ושמו 

החל את לימודיו מחזור חדש של תלמידי המקצוע 

מאז ועד היום  . א"בבית הספר הריאלי בכיתה י

למדו במסגרת מסלול זה מאות רבות של  

.תלמידים



עולם הערבים  "מאפיינים בולטים של מקצוע 

"והאסלאם

.ל"יח5לראשונה ניתן היה ללמוד את המקצוע בהיקף של . 1•

כמקצוע  לתלמידים שלא למדו ערבית לראשונה התאפשר . 2•
ללמוד את  , ואפילו לתלמידים הפטורים מלימוד ערבית, ראשי

.תולדות האסלאם

להיסטוריה מודרנית  לראשונה הורחב לימוד המקצוע גם . 3•
.של האסלאם והמזרח התיכון

מעבר לספר הבסיסי של הורחב חומר הלימוד לראשונה . 4•
והוא כולל פרקים מספרים ומאמרים של חוקרים , יפהלצרוס
.  שונים



עולם הערבים  "מבנה הלימודים של מקצוע 

(נכון להיום" )והאסלאם

האסלאם הקדום   : ראשונה לימוד יחידת –'כיתה י•

חצי האי ערב לפני -הרקע להופעתו -הנביא מוחמד•
.קורות חייו ופעילותו, היווצרות האסלאם

הכיבושים–ליפות 'עידן הח–המוסלמיתהאימפריה •

ההתפתחותשיא , ערבים-יחסי ערבים ולא, הגדולים

(  רשיד-תקופת הארון אל)התרבותית והמדעית בבגדאד 

חמש, פ"התורה שבע, הקוראן-התפתחות דת האסלאם•

,יהאד'הג, ההלכה המוסלמית, היסוד של האסלאםמצוות 

.                    היחס לנשים באסלאם, סונים ושיעים: פלגים באסלאם



עולם הערבים  "מבנה הלימודים של מקצוע 

(נכון להיום" )והאסלאם

:יחידת לימוד שניה –א"כיתה י•

20-המאה ה–המזרח התיכון בעת החדשה מדינות 

.מצרים. 1

.תורכיה. 2

איראן. 3

(מושגים. )ירדן. 4

(  מושגים)סעודיה ומדינות המפרץ . 5

אצלנו כותבים על הסכסוך  ( החינוךבפיקוח משרד )חקריחידת לימוד שלישית עבודת •
.ישראלי-הערבי



עולם הערבים  "מבנה הלימודים של מקצוע 

(נכון להיום" )והאסלאם

באישור משרד  )פנימיותיחידות לימוד2–ב"יכיתה •
: על מגוון של נושאים ( החינוך

עלאווים, בהאים, דרוזים-במזרח התיכון מיעוטים •

.לקופטיםהרחבה על הנצרות והתייחסות , יהודים

.תפיסת עולמה וטקסיה–המוסלמית המיסטיקה •

.בעבר ובהווהירושלים באסלאם מעמד •

,האחים המוסלמים–תנועות אסלאמיות בזמן החדש •

.וחזבאללהס"חמא, האסלאמית בישראלהתנועה 



?את המקצוע מי לומד 

במשך השנים לא נקבעו תנאי קבלה למקצוע  •

".עולם הערבים והאסלאם"

רבים מתלמידי המסלול היו והינם חניכי הפנימיה

.    ועל כך גאוותנו, הצבאית



שעות לימוד

.ש"ש4–' כיתה י•

.ש"ש5–א "כיתה י•

. ש"ש6–ב "כיתה י•



2014: המהפכה השלישית 
הופעתו של המסלול החדש בבית בירם

"לימודי המזרח התיכון ודיפלומטיה אזורית"



מטרות על

"עולם הערבים והאסלאם"מקצוע שידרוג•

משיכת תלמידים מצטיינים שעד כה מיעטו להגיע  •

.למסלול

מזרחנות קלאסית עם –למידה רב תחומית •

יחסים בינלאומיים  , העשרות ממדעי המדינה

ותקשורת



?למי מיועד המקצוע 

תלמידים מצטיינים בעלי עניין מיוחד במתרחש  •

.במזרח התיכון ובמערכת הגלובלית בכללותה

תלמידים המוכנים להשקיע במקצוע מעבר לשעות •

,  הלימוד הרגילות ובכלל זאת פעולות העשרה

.סיורים והרצאות שלא בשעות הלימודים



תכנים מרכזיים של המקצוע

עולם הערבים  "הלימודים המלאה של תוכנית. 1•

".והאסלאם

העשרה אינטנסיבית  –דיפלומטיה אזורית . 2

,ת"המזהבתחומי האקטואליה וקשרי מדינות 

בינן לבין עצמן ועם מדינות  , ובכללן ישראל

.  העולם



דוגמאות להעשרה בדיפלומטיה אזורית

ניתוח אירועים  –שיעור אקטואליה שבועי . 1•

י התלמידים בהנחיית"אקטואליים לעומק ע

לתעד , הכוונה היא לבחור אירוע מרכזי. המורה

ולחקור את, את העובדות המרכזיות בנוגע לו

הרקע והשורשים שלו לשם הבנת התמונה

.  הכוללת



דוגמאות להעשרה בדיפלומטיה אזורית

ודיפלומטים   עיתונאים , עם חוקריםמפגשים. 2•

.התיכוןבנושא המזרח ישראלים וזרים העוסקים 

בכדי להתרשם מזוויות ראיה שונות של, זאת

המתרחש באזורנו ולעמוד על מורכבות

.   הסיטואציה המזרח תיכונית



דוגמאות להעשרה בדיפלומטיה אזורית

לשם  ביקורים במכוני מחקר אקדמיים . 3•

התרשמות מאופייה ותחומיה של עבודת המחקר  

:לדוגמא . האקדמית בתחומי המזרח התיכון

המידעמרכז -למורשת המודיעין בגלילות המרכז 

.ש אלוף מאיר עמית"ולטרור עלמודיעין 



דוגמאות להעשרה בדיפלומטיה אזורית

בנושאי המזרח התיכון  בדיבייטלימוד ועיסוק . 4•

באינטרנטחברתיותרשתותופעילות במסגרת 

העוסקות בנושא המזרח התיכון ובמיוחד בנושא

.ישראלי-הסכסוך הערבי



שעות לימוד

פעילות העשרה במסגרת  + ש"ש4–' כיתה י•

.ולאחר ימי הלימודים

פעילות העשרה במסגרת  + ש"ש5–א "כיתה י•

.ולאחר ימי הלימודים

פעילות העשרה במסגרת  + ש"ש6–ב "כיתה י•

.ולאחר ימי הלימודים


