לימודי השפה הערבית

למה חשוב ללמוד ערבית?
ידיעת השפה הערבית הינה בעלת חשיבות עליונה לכל אורך שנות קיומה של
מדינת ישראל בשל מיקומה בלב המזרח התיכון.
ידיעת השפה הערבית הנה כלי ,שאין בלתו ,לשמירה על בטחון המדינה
ויכולת ההתרעה שלה.
ידיעת השפה הערבית מהווה גשר לקשר-תקשורת מתוך הבנה עם האזרחים
דוברי הערבית החיים במדינת ישראל ועם שכננו במדינות ערב.

דרישות קבלה
תלמידים שלמדו ערבית בכתה י' וציונם השנתי בתעודה הינו  80לפחות.

למה כדאי לבחור בלימוד מקצוע הערבית כמקצוע
בחירה?
 בחירת מקצוע הערבית ברמה זו תיצור עבורכם את האפשרות לשרת
בחיל המודיעין בתפקידים מגוונים .ניסיונם של תלמידים בוגרי מגמות
ריאליות ומגמות עיוניות הוכיח ,כי לימוד השפה אפשר להם להתקבל
לתפקידים מרתקים ,מעניינים ואיכותיים בצבא ,הקשורים ישירות או
בעקיפין לשפה הערבית.
 ידיעת השפה הערבית מהווה יתרון ופותחת דלתות בתחומים רבים.
 מקצוע הערבית ככל מקצוע ברמה של  5יח"ל יקנה לכם את נקודות
הבונוס כפי שמקובל במוסדות להשכלה גבוהה.
 למידת השפה הערבית ככל שפה היא עניין של תרגול .אי לכך הסיסמא
"מי שמשקיע – מצליח" רלוונטית ללימוד השפה הערבית .מכאן ,תוכלו
להעלות את ממוצע ציוני הבגרות בשל ציון גבוה במקצוע הערבית.
 אווירה תומכת ומפרגנת במהלך הלימודים במגמה.
ללומדי מקצוע הערבית מובטחות פעילויות מגוונות ומעשירות:
 ביקור באתר ההנצחה של חיל מודיעין בבסיס הצבאי של חיל מודיעין
בגלילות .במסגרת הביקור מספר פעילויות :צפייה בחזיון אור-קולי
מרהיב; סיור באתר; הרצאות של נציגי חיל מודיעין; סימולציות של
הפקת מידע בחיל מודיעין.
 הצגה בנושא ההווי של תרבות ערב והמזה"ת.
 שיאן של הפעילויות במקצוע הערבית הוא גדנ"ע מזרחנים .חוויה
מרתקת כשלעצמה .גדנ"ע מזרחנים מתקיים במתקן צבאי של חיל
מודיעין במשך  3ימים .בגדנ"ע התלמידים עוברים סידרת פעילויות
בנושא היסטוריה של המזה"ת ותרבות ערב.

לימודי ערבית מאפשרים להיות  INבמודיעין.
להיות  INבמודיעין ,זה אומר להצטרף לחבורה איכותית ,שמתמודדת יום יום עם
מתן מודיעין שוטף לכוחות הלוחמים ולדרגים המחליטים.
להיות  INבמודיעין זה להיות שייך לעוסקים במלאכה חשובה ,אך לשמור
באדיקות רבה על סודיות ושתיקה.
להיות  INבמודיעין זה להשתמש בידע ,שרכשת בשפה הערבית ,ולבצע בשרות
הצבאי בהסתמך על כך ,משימה מאוד ערכית וחיונית.
לקריאה נוספת על השירות בחיל מודיעין:
https://www.aman.idf.il/modiin/general.aspx?catId=59930

