
التعليم خيارنا
يف عّرابة

تسجيل أطفالنا للصف األول 
للسنة الدراسية 2019

كلمة رئيس البلدية 

أهل بلدي األعزاء!
يسعدين ان أتقدم منكم ومن ابنائكم الطلبة بعبارات التهاين بافتتاح العام الدرايس 

الجديد، مع التمنيات الصادقة لجميع الطالب بوافر النجاح والتميز والتألق. 

لقد وضعت إدارة بلدية عرابة قضايا الرتبية والتعليم عىل رأس سلم أولوياتها، اميانا منا 

بأن هذا هو السالح األمىض واألقوى الذي ان امتشقته الشعوب فارتقت وعلت وحصنت 

نفسها من جميع الظواهر السلبية واآلفات التي تنخر عظام املجتمع.

ونحن يف بلدية عرابة سنواصل االستثامر يف الرتبية والتعليم من أجل تحقيق هذه الغايات.

وعليه فإننا نعلن لكم أننا سننتقل يف جهاز الرتبية والتعليم يف بلدنا اىل فتح باب التسجيل 

أمام الجميع يف جميع املدارس االبتدائية ويتزامن ذلك مع ابراز ما تتميز به كل مدرسة 

عن غريها وصوال اىل خلق حالة من التنافس يف التميز بني املدارس.

اننا نؤمن باننا قادرون بالتعاون مع إدارات املدارس والهيئات التدريسية وأهايل الطالب، 

عىل توفري أفضل الظروف واألدوات لطالبنا ليك ينجحوا ويتميزوا وليك ننهض بجهاز 

التعليم يف بلدنا ونضعه يف مصاف أكرث البلدان تطورا.

وال يسعني يف هذه املناسبة اال أن أتقدم بالشكر الوفري من القامئني عىل هذا املرشوع،

يف التفتيش ويف قسم الرتبية والتعليم يف البلدية، ويف مدارس عرابة، عىل الجهد الذي 

بذلوه معا ليك يخرج هذا املرشوع اىل حيز التنفيذ.

مع متنيايت لجميع الطالب بسنة مثمرة وناجحة. 

عمر واكد نصار 
رئيس البلدية   

לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם
להנהגה היישובית למנהלי וצוותי החינוך בעראבה

משרד החינוך בשיתוף מנהל מחלקת החינוך בעראבה, שמחים להרחיב את 
אפשרויות בחירת ביה״ס ולהציג בפניכם, לקראת הרישום לביה"ס,

את העשייה החינוכית, את מגוון מוסדות החינוך ואת מודל הבחירה המבוקרת.

מטרתנו לקדם מערכת חינוך מיטבית, רלוונטית ואיכותית בעראבה.
אנו פועלים ליישום מרחב חינוך המבוסס על בחירה,שיוויון הזדמנויות,

שותפות והעצמת הייחודיות האישית והקהילתית.
זאת, בשאיפה ליצור מארג של שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, 

מחלקת החינוך, הצוות החינוכי, ההורים והקהילה.
זו הזדמנות עבורכם ללמוד על מאפייני מערכת החינוך בעראבה,

ובעיקר לבחור את ביה״ס המתאים לילדכם.

יישר כח וברכות לכל העושים במלאכה

דנה ישראלי
ממונה על תוכנית מרחבי חינוך

إىل املجتمع عامة وإىل التالميذ واألهايل

وإىل القيادة املحلية ومدراء وطواقم الرتبية يف عّرابة 

يرس وزارة الرتبية بالتعاون مع مدير قسم املعارف يف عّرابة اإلعالن عن توسيع إمكانيات 
اختيار املدرسة، ومع اقرتاب موعد التسجيل للمدارس نعرض عليكم العمل الرتبوي 

ومتنوع املؤسسات الرتبوية ومنوذج االختيار املضبوط.

إن غايتنا هي الدفع نحو تحقيق جهاز تربوي أمثل وتناسبي ونوعّي يف عرابة. ونحن 
نعمل عىل تشكيل فضاء تربوي يعتمد عىل االختيار وتكافؤ الفرص والرشاكة وتعزيز امليزة 

الشخصية واملجتمعية.
ونحن مدفوعون بطوحنا لتكوين نسيج من الرشاكات داخل املدينة، حيث يشارك فيه كل 

من وزارة الرتبية وقسم املعارف والطاقم الرتبوي واألهايل واملجتمع.
إنها فرصة ُسنحت لكم لتتعرفوا عىل خصائص الجهاز الرتبوي يف عّرابة، وعىل األخص 

اختياركم املدرسة التي تناسب طفلكم.

نشد عىل أياديكم ونبعث بتهانينا لجميع املنخرطني يف هذا العمل

دانا يرسائييل 
املسؤولة عن برنامج فضاءات الرتبية

أيها األهايل والتالميذ األعزاء،
لقد ساهم الجهاز الرتبوي يف مدينة عّرابة يف تعزيز مكانة مدينة عّرابة بصفتها مدينة 

رائدة بفضل إنجازاتها الرتبوية.

وانطالقاً من قناعتنا بأن الرتبية هي عنرص رضوري للنجاح، ومن خالل رشاكة كاملة بني 

وزارة الرتبية وبني بلدية عّرابة، فقد وضعنا عىل رأس أولوياتنا االبتكار الرتبوي.

بني أيديكم ُكتيب دأب عىل إعداده مدراء املدارس ومفتشة املدرسة ومدير قسم املعارف 

بهدف تزويدكم من أهايل وتالميذ مبعلومات وبيانات حول الربامج التي يتم دراستها 

والعمل الرتبوي املميز الذي يتم يف كل مدرسة يف سياق برنامج ״ميزة املدارس والفضاءات 

الرتبوية- مناطق االختيار املضبوط.״

يقدم لكم هذا الُكتيب االنقالب الرتبوي يف املدارس بقيادة مدراء املدارس والطواقم 

الرتبوية. 

لقد قامت كل مدرسة بتنمية اختصاص وميزة يف مجاالت مختلفة ُترثي األطفال بتنوع 

تعليمي واسع وبأساليب متنوعة للتدريس والدراسة.

ستواصل املدارس االبتدائية يف عّرابة عمليات البناء الرتبوية للمدارس بهدف توطيد امليزة 

التي تتحىل بها املدرسة ويف صلبها تحسني الجهاز الرتبوي يف املدينة.

الهدف األسايس لهذا الربنامج هو تعزيز مدارس املدينة ودفعها نحو التفوق واالبتكار.

كل الشكر والتقدير للمنكبني عىل العمل وعىل رأسهم رئيس البلدية، السيد عمر نّصار، 

عىل مشاركته ودعمه للربنامج وتشجيع املبادرات االبتكارية.

لقد تم إصدار هذا الُكتيب لراحتكم بغية تزويدكم بأكرب قدر من املعلومات.

أمتنى ألطفالكم النجاح يف الرتبية االبتدائية.

״ليس باإلمكان تعليم اإلنسان أي يشء. ميكننا فقط أن نساعده عىل اكتشاف األمر 
بنفسه.״ غاليليو غالييل

د. مارتا سليامن
املفتشة العامة الدامجة

״يسعني القول بثقة إن الرتبية املستقبلية سرُتكز عىل كفاءة االبتكار واإلميان 
التام بروح االبتكار وقدرة اإلبداع.״ هاري ألن أوفرسرتيت

كلمة مدير قسم املعارف

أهالينا األعزاء،
إن أطفالكم اآلن عىل وشك االنتقال إىل أحضان الجهاز الرتبوي االبتدايئ يف عّرابة،

وينطوي هذا االنتقال عىل صعوبات تأقلمية وعاطفية وآمال عىل اختالف أنواعها.

ونحن يف بلدية عّرابة نعمل كل ما بوسعنا يف سبيل تسهيل استيعاب األطفال بالطريقة 

األمثل، حيث باتت مدارسنا جاهزة ومستعدة الستيعاب التالميذ مبتنوع من الطرق 

واألساليب، حيث تتمتع كل مدرسة من مدارسنا باستقاللية يف إدارة ميزانيتها وتصميم 

الربامج الرتبوية ومامرسة العمل الرتبوي.

إن الغاية املنشودة من ميزة كل مدرسة هي تحسني نوعية الرتبية وتكييفها ملستوى 

مدينتنا مبوازاة الحرص عىل تطبيق منوذج االختيار املضبوط، حيث ُتتاح لألهايل إمكانية 

اختيار املدرسة التي يرغبونها لطفلهم ويكون خيار األهل مضبوطاً وتقوم البلدية بدفع 

الجهاز الرتبوي انطالقاً من قناعتها بوجوب منح ُفرص متكافئة لكل تلميذ.

وقد وضعنا بني أيديكم هذا الُكتّيب لرشح سريورتنا وتوضيح أنظمة التسجيل والتنسيب 

وألية االختيار يف حالة التسجيل الفائض.

راجعوا من فضلكم هذا الُكتّيب وترصفوا وفقاً لقواعد التسجيل يف املوعد املحدد.

إن قسم املعارف يف خدمة جميع األهايل لتقديم العون واملساعدة يف أي مسألة أو 

استفسار بخصوص هذه املسألة.

ونتمنى لألهايل والتالميذ سنة دراسية مثمرة وناجحة.

مع فائق االحرتام،

نّصار جرب
مدير قسم املعارف

انضمت عّرابة ملرشوع الفضاء الرتبوي - مناطق االختيار 
املضبوط وامليزة املدرسية، حيث انطلق هذا املرشوع عىل 

ضوء قرار اتخذته الحكومة منذ عام 2010 مببادرة من إدارة 

وزارة الرتبية. ويف سياق هذا املرشوع تعمل فضاءات تربوية 

تعكس رؤية السلطة املحلية وتطبيقها بالدمج مع االختيار 

املضبوط من طرف األهايل وتيسري املعلومات لكافة السكان 

وتنمية التميز املدريس.

اختيار
األهايل

املضبوط

الهدف من التميز املدريس هو تكوين منظومة متنوعة من املدارس لتعزيز عملية اختيار 

املدرسة التي ميارسها األهايل. مسؤولية تطبيق املرشوع وقيادته تقع عىل عاتق البلدية 

وقسم املعارف، وذلك بالتعاون مع املفتش ومبرافقة قسم البحث والتطوير ومشاريع 

املبادرات يف وزارة الرتبية.

أهداف املرشوع األساسية:

تلبية رغبات األهايل باختيار املؤسسات الرتبوية وتنمية التميز املدريس داخل 

الجهاز الرتبوي العام.

تتيح السلطة املحلية تنقل التالميذ بني املدارس مع الحفاظ عىل التوازن بني 

املدارس.

فتح مناطق التسجيل بطريقة مضبوطة يتيح لألهايل اعتامد الخيار الذي 

يتوافق مع رؤيتهم والذي يلبي ويتناسب مع قدرات األطفال ورغباتهم 

وحاجاتهم من خالل الحرص عىل التوازن وتكافؤ الفرص. وذلك من خالل 

التشديد عىل تنمية وترسيخ امليزة املدرسية ليك ُيتاح لألهايل أخذ الخيار 

بطريقة مدروسة وُمثىل.

تكوين رشاكة جديدة يف الرتبية )الرسمية وغري الرسمية( قوامها املجتمع- 

األهايل-املعلمون-التالميذ.

مرشوع يدفع نحو التميز املدريس

عملية بناء املدارس كمدارس مميزة وذات طابع ونظرية تربوية واضحة ومميزة تنعكس 

عىل كافة مستويات العمل املدريس بهدف تحسني الرتبية العامة يف البالد. وهي رافعة 

لتحسني تحصيل الطالب العلمي وأداة لوصل الطاقم الرتبوي بالرؤية املشرتكة النشاط 

الرتبوي والفكر واملضمون عالقة مع األهايل واملجتمع. ويظهر التميز يف مفهوم النشاط 

الرتبوي والفكر واملضمون.

منوذج االختيار املضبوط للسنة الدراسية 2019: 

إن االختيار املضبوط يتيح لكل والد وطفل اختيار املدرسة التي يرغب الدراسة فيها- 

وذلك بالتوافق مع منوذج االختيار الذي يتم تطويره يف املدينة. 

منوذج ״االختيار املضبوط״ يف عّرابة يتعامل مع املدينة كلها بصفتها فضاء تربوياً واحداً.

ينتمي كل طفل بحسب منطقة سكنه إىل مدرسة تكون بالنسبة له مدرسة ״أساسية״. 

يتعني عىل الوالد اختيار 3 إمكانيات لتنسيب الطفل وفقاً لسلم أولوياته. فإذا كانت 

مدرسة ״األساس״ هي الخيار األول بالرتتيب- ُيضمن انتساب الطفل إىل مدرسة ״األساس״. 

وإذا كان ترتيب خيارات الوالد مختلفاً، فيتم بذل مجهود لالستجابة لطلبه.

يتم اعتامد معايري التنسيب ملدرسة غري مدرسة ״األساس״ بالتوافق مع املقاعد الشاغرة يف 

املدرسة وبالتوافق مع املعايري التالية -

املسافة الجغرافية بني الطفل واملدرسة

عدد املدارس يف الصف بحسب سياسة السلطة املحلية وبحسب أنظمة وزارة 

الرتبية

القرعة

يتم منح الخيار فقط ملن تسجل يف موعد التسجيل امُلحدد يف القانون: 

19/1/28 – 19/1/7

تسجيل التالميذ يف املدارس يف مرشوع االختيار املضبوط: 

التسجيل للمدرسة واختيار املدرسة هي من مسؤولية كل والد اعتامداً عىل معايري محددة 

وشّفافة، وكل ذلك رشيطة أن يسجل األهل طفلهم يف غضون فرتة التسجيل املحددة. 

بالنسبة لألهايل الذين مل يسجلوا يف املوعد املحدد، يتم تنسيب األطفال بالتوافق مع 

املقاعد الشاغرة. 

يبدأ التسجيل للصف األول يوم االثنني 7 كانون الثاين/ يناير 2019 ويستمر حتى يوم 

االثنني املوافق 2019/1/28 . التسجيل يتم عرب موقع البلدية. كذلك تفتح البلدية مكتب 

دعم ومساعدة يف املكتبة العامة خالل ساعات الدوام من الساعة 9:00 صباحاً حتى 

الساعة 14:00 ظهراً. لن يتم التسجيل داخل املدارس.

أي اطفال يتم تسجيلهم للصف األول؟ 

من واجب األهايل مبقتىض قانون التعليم اإللزامي لسنة 1949 تسجيل أطفالهم للمدرسة 

العامة يف منطقة سكنهم. لألطفال ممن ولدوا ما بني تاريخ 2012/1/1 حتى تاريخ 

.2012/12/31

األهايل الذين يرتددون حيال مسألة إبقاء طفلهم سنة أخرى يف الروضة، يتعني عليهم 

تسجيله كذلك للصف األول.

إجراءات التنسيب: 

تتحدد إجراءات اتخاذ القرارات لتنسيب األطفال وفقاً للمعايري ولنموذج االختيار الذي 

تم عرضه وتقوم بتطبيقها مديرية البلدية املتعلقة بـ ״االختيار املضبوط״. أعضاء املديرية 

هم: مدير قسم املعارف، مندوبون عن قسم املعارف، مندوب عن وزارة الرتبية يف 

محافظة الشامل، وقسم البحث والتطوير والتجارب ومشاريع املبادرات يف وزارة الرتبية.

السلطة املحلية غري مسؤولة عن نقل األطفال إىل املدارس يف حالة اختيار األهل مدرسة 

بعيدة عن مكان سكن الطفل.

طلبات نقل

الرشط األويل لطلب النقل هو تقدميه قبل 2019/4/30. منوذج طلب النقل موجود يف 

موقع التسجيل. 

مديرية ״االختيار املضبوط״ تنظر يف طلبكم وفقاً للمعايري املبينة يف إجراءات التنسيب. 

تبعث لكم السلطة بقرارها بعد االنتهاء من مناقشة طلب النقل وتقوم مبوافاتكم بالقرار 

هاتفياً أو من خالل رسالة قصرية عىل الهاتف املحمول.

أيام مفتوحة: 

تعقد البلدية أياماً مفتوحة ألجل املساعدة يف اختيار املدرسة، حيث يتعرف األهايل خاللها 

عىل ما يجري يف املدرسة. يتم نرش معلومات عن األيام املفتوحة يف موقع البلدية وعىل 

صفحة البلدية يف الفيسبوك.

ابن سينا
املدرسة االبتدائية

البريوين
املدرسة االبتدائية

راس العني
املدرسة االبتدائية

ابن رشد
املدرسة االبتدائية

الغزايل
املدرسة االبتدائية

الزهراء
املدرسة االبتدائية

حسني ياسني
املدرسة االبتدائية

تعرفوا علينا:
يف مدرسة ابن سينا معلمون يعتمدون يف عملهم منهج التصويب نحو تنمية اإلبداع 

لدى تالميذهم من خالل التطلع إىل التفوق الفكري والتعليمي. يندمج اإلبداع والفن 
يف جميع مواضيع التدريس األساسية وينعكسان يف مشاريع شخصية يختارها التالميذ 

وينجزونها يف موضوع مركزي يدرسونه بتوّسع. 
تضع مدرسة ابن سينا تالميذها يف قلب العمل التعليمي والرتبوي وتعتمد املدرسة مبدأ 
التعليم التفاضيل الذي يحرتم اختالف التالميذ ومتيزهم من خالل الحرص عىل دفع كل 

تلميذ إىل تحقيق ذاته. التحصيالت العالية عىل الصعيدين التعليمي واملجتمعي هي 
السمة املركزية التي متتاز بها مدرستنا.

ميزتنا ومنهج عملنا:
تسرتشد مدرستنا بالقناعة بأن الفن واإلبداع هام عنرصان رضوريان لتنمية حب 

االستطالع والشعور باملقدرة ومبتعة التعُلم، وهذان العنرصان كفيالن بإثراء عامل التلميذ 
يف كل موضوع يتعلمه. 

متنح مدرسة ابن سينا لكل تلميذ فرصة لتحقيق ذاته ومامرسة مواهبه ورعايتها. نحن 
نعمل انطالقاً من قناعتنا بأن دور املعلم هو رعاية مواهب التالميذ اإلبداعية والتعرف 

عىل مواطن قوتهم وجعلهم يعايشون متنوع من أساليب التعُلم. فكل تلميذ ُيبدع ويؤثر 
يف محيطه واإلبداع والفن يف املدرسة هام جزء ال يتجزأ من املنهاج التدرييس إىل جانب 

السعي الدائم إىل التفوق الفكري والتعليمي.

تطلعاتنا:
نتطلع أن ينجح خريجو مدرستنا يف خلق واقع جديد وأن يتمتعوا بالكفاءات الالزمة 

للنجاح يف أي مجال يختارونه. 
نتطلع لرؤية خريجي مدرستنا ينخرطون يف مجتمعهم ويؤدون أدواراً فاعلة ومؤثرة. 

فالفن واإلبداع هام عنرصان متأصالن يف مجتمعنا املدريس وحلمنا هو اخرتاق الحدود 
وإنجاب مبدعني يف كافة املجاالت العلمية واإلبداعية، ممن يتصلون بجذورهم ووجهتهم 

إىل العامل األوسع.
واملعلمون بالنسبة لنا هم مورد يف غاية األهمية يسري بالتالميذ نحو اإلبداع الدائم 

واستخدم العلم.

״الخيال بداية 
اإلبداع. فأنت 

تتخيل ما ترغب 

وترغب ما تتخيله 

وبالتايل فإنك تصنع 

ما ترغب״

)جورج برنارد شو(

مدير املدرسة: غسان موىس
عنوان املدرسة: عرابة 30812, 

ص.ب 166 
الهاتف: 04-6741775

بريد الكرتوين:
218834@tzafonet.org.il

ابن سينا
ق وفن إبداع وتفوُّ

املدرسة االبتدائية

مدير املدرسة: احمد نصار
عنوان املدرسة: عرابه داله 30812  

حي وادي حصني  ص.ب 286 
الهاتف: 04-6746432

بريد الكرتوين:
216796@tzafonet.org.il

البريوين
من نظرة إىل الفرد نسري

 معاً نحو املستقبل

املدرسة االبتدائية

تعرفوا علينا:
تأسست مدرسة البريوين االبتدائية يف عام 2005 وأصبحت بيتاً دافئاً يحتضن الجميع، 

حيث تقيم املدرسة عالقات متبادلة مع محيطها وألجل محيطها. يتعلم يف املدرسة 391 
طالباً ويرافقهم فريق من املعلمني املحرتفني قوامه 30 معلاًم.

نحن نحتوي كافة األطياف اإلنسانية يف مدرستنا ونسري بتالميذنا نحو املستقبل ونحتويهم 
ونتطلع دوماً نحو املستقبل.

ميزتنا ومنهج عملنا:
نتأمل يف ماضينا )تقاليد وتراث وأعراف( ونعاين حارضنا )املوجود والقائم( ونتجه إىل 
املستقبل القريب )الغد ...( ونستعد للمستقبل البعيد.  نحن نرعى كل فرد )طالباً أو 
معلاًم( ونساعده عىل تحقيق إمكانياته من خالل حوار عاطفي وشخيص وباستخدام 

أساليب تدريس متنوعة وتفاضلية، حيث نقوم بتطبيقها من خالل مشاريع تربوية 
مستحدثة تخرتق حدود الزمان واملكان مثل مرشوع ״يوم بال حقيبة״ و״يومني بال 

واجبات منزلية״ ومرشوع ״جلوب نت״ للتعُلم التفاعيل وغريها من املشاريع. وهكذا 
نقوم بتنمية فرد ذو مقدرة ذاتية وشخص استقاليل يعرف كيف يتعاطى مع التحديات

يف واقع متحرك ومتغري يف مسريته نحو املستقبل.

تطلعاتنا:
نتطلع لكوننا مدرسة شعارها االحتواء واملناخ التشاريك، ومدرسة يطيب املكوث فيها. 

مدرسة ترسخ التعليم والتعُلم املستحدث مبهارات القرن الواحد والعرشين، وهي مهارات 
تنمي تلميذاً يتحىل مبهارات التعاون واالتصال والتفكري الناقد واإلبداع. فهذه هي األمور 

التي تحث عىل التعُلم االستقاليل واملتانة الشخصية والشعور باالنتامء يف عامل متعدد 
الثقافات.

״رّبوا أوالدكم عىل 
غري ما تربيتم عليه 

فإنهم ُخلقوا لزمان 

غري زمانكم״ 

                                              

)اإلمام عيل بن أيب 

طالب(

مديرة املدرسة: وفيقة نصار
عنوان املدرسة: عرابة 30812, ص.ب. 7

تلفاكس: 04-6748650
بريد الكرتوين:

rasalain@rasalain.tzafonet.org.il

راس العني
تربية تحاورية إنسانية

املدرسة االبتدائية

تعرفوا علينا:
انطلقت مسريتنا يف عام 2003 يف ظل واقع ملئ بالتحديات، حيث حفزنا هذا الواقع 

ودفعنا للقيادة االحرتافية واملسؤولة واملبدئية يف املدرسة. انتقلنا إىل بناية جديدة 
وجميلة يف عام 2013. ويؤم مدرستنا اليوم 606 تالميذ بقيادة طاقم تربوي خاص يتألف 

من 36 معلاًم ومعلمة، يعملون بال كلل عىل دفع وتحقيق أحالم كل تلميذ بآذانهم 
الصاغية وقلوبهم التي تالمس قلوب تالميذهم.

ميزتنا ومنهج عملنا:
نحن نبدأ بتهيئة األرضية والتأهيل املهني للتعليم التحاوري والتقييم البديل، ونهيئ 
الفضاءات التي تتيح الحوار والتفاعل بني املعلم والتلميذ، ومن ثم نبني آليات تتيح 

تطبيق األفكار املتكيفة مع قدرات ومواهب التالميذ، ومنها: منظومة دورات، منرب لكل 
تلميذ، حلقات الحديث واإلصغاء، وكل ذلك مصحوب برغبة دامئة للتطور والتحسني. 

اخرتنا الحوار ألن الحوار يتيح ألطراف الحوار التعبري عن أنفسهم يف مواضيع مختلفة من 
الحياة ويف مواضيع إنسانية يف ظل جو يسوده االحرتام واإلصغاء والتفهم واألمان.

الحديث والعاطفة يف مدرستنا يأتيان قبل الكتاب. فنحن ״ُنعد اإلنسان لخوض معرتك 
الحياة״ يف عامل متغري وتفاعيل.

تطلعاتنا:
يف مدرستنا يدور حوار يتيح للفرد اخرتاق حدوده وبلوغ أقىص قدراته، بل وأبعد 

منها، وذلك مبساعدة معلمني يديرون الحوار ويدعمون ويوجهون تعليمهم وتقييمهم 
ومامرساتهم ويالمئونها للتالميذ وللبيئة املتغرية بغية خلق حوار متعدد الثقافات بني 
األجيال، وذلك لقناعتهم بأن لكل تلميذ عامله الخاص وكل تلميذ هو عامل بحد ذاته.

״َوإَِذا َسأَلََك ِعَباِدي 
َعنِّي َفإيِنِّ َقِريٌب 

أُِجيُب َدْعَوَة 

اِع إَِذا َدَعاِن  الدَّ

َفْلَيْسَتِجيُبوا يِل 

َوْلُيْؤِمُنوا يِب لََعلَُّهْم 

َيرُْشُدوَن״ 

)سورة البقرة، 186(

تعرفوا علينا:
مدرسة ابن رشد هي مدرسة جديدة ومتطورة وعرصية تركز عىل التعُلم املعنوي 

والتعليم التفاضيل املتأقلم الذي يراعي التغاُير والفروق الفردية بني التالميذ واملعلمني. 
تشتمل املدرسة عىل زوايا ومراكز تعُلم متنوعة تدعم رؤية املدرسة. وُتطلق املدرسة 
مشاريع مختلفة مثل مرشوع املدرسة الصحية واملدرسة الخرضاء إىل جانب مشاريع 

مدعومة من وزارة الرتبية )تحديات، دورة لكل تلميذ(. تعتمد املدرسة يف عملها عىل 
التعاون الكامل بني املعلمني الذين يسعون دوماً نحو التعُلم والتطور الشخيص، فدور 
املعلمني هو الحجر األساس يف عمل املدرسة، حيث يشاركون بشكل فاعل وتتابعي يف 

التخطيط والتطبيق.

ميزتنا ومنهج عملنا:
يبدأ عملنا الفاعل يف العثور عىل مواطن القوة من خالل بناء أوارص الثقة والتواصل مع 

التالميذ ومع أهاليهم عىل الصعيدين الشخيص واملجتمعي، وذلك بالتوازي مع إرشاك 
التالميذ يف فعاليات إثرائية متنوعة وإعطاء دروس تفاضلية متأقلمة تتوافق مع املواهب 
املتعددة. كام وتقوم املدرسة بتطبيق مرشوع ״التحليق للُعىل״، حيث يوفر هذا املرشوع 

للتالميذ واألهايل واملعلمني فرصة لرصد نقاط القوة وتنميتها من خالل دروس اختيارية 
يقدمها املعلم ويختارها التلميذ مبشاركة األهل يف التخطيط والتنفيذ. كام وتبادر املدرسة 
إىل تخصيص يوم شهري مفتوح ليقوم التلميذ من خالله ببناء برنامج دروسه من خالل ما 

يعرضه املعلمون من محطات تعليمية وإبداعية متنوعة.

تطلعاتنا:
• تنمية ورعاية شعور التلميذ مبقدرته وثقته بنفسه وتطوير فضاءات الستقالليته 

الشخصية وفقاً ملواهبه املميزة وتوجيهه نحو املستقبل.
• إرشاك األهايل وتوجيههم للعثور عىل نقاط القوة لدى أطفالهم والوثوق بهم ومدهم 

بالدعم التام.
• تنمية وتطوير مجاالت للتعُلم وزوايا عمل تتوافق مع املواهب املتعددة.

• منح ُفرص لتنمية املواهب املميزة ورعاية الحياة االجتامعية.

مديرة املدرسة: ايناس رباح
عنوان املدرسة: حارة الكناعنة

الهاتف: 04-6745494
بريد الكرتوين:

roshd@roshd.tzafonet.org.il

ابن رشد
تربية شخصية وتنمية ُقدرات

املدرسة االبتدائية

مدير املدرسة: األستاذ عبدالله عاصلة
عنوان املدرسة: عرابة, حي الحريقة

تلفاكس: 04-6741873
بريد الكرتوين:

abedallh_asley@yahoo.com

الزهراء
تنمية ورعاية مهارات التفكري 

اإلبداعي واالبتكاري

املدرسة االبتدائية

تعرفوا علينا:
يدرس يف مدرسة الزهراء ما يقارب 600 طالب يف 23 صفاً ومع 45 معلاًم ومعلمة، أكرث 
من نصفهم يحملون لقب املاجستري. متتاز املدرسة بطاقم مدرسني مرموقني وهو طاقم 

تعاوين وُمكرتث ولديه شعور باالنتامء. يؤمن املعلمون أن مبقدور كل تلميذ ان يصري 
باحثاً أو مستثمراً أو شخصية مؤثرة يف املجتمع.

مدرستنا معروفة يف بلدنا بفضل تحصيالتها الجيدة وبفضل املناخ الرتبوي املثايل واملميز 
الذي يكتنف املدرسة يف السنوات األخرية.

مدرستنا بيت دافئ وُمحب وبيت يعترب كل فرد عاملاً بحد ذاته، ما يجعل املدرسة تلبي 
حاجة كل فرد وفرد.

ميزتنا ومنهج عملنا:
يف تحقيق ميزة تنمية ورعاية مهارات التفكري اإلبداعي نحن ننطلق من االقرتاض األسايس 

بأن تنمية مهارات التفكري هي رافعة لكل عملية التعليم املعنوي. 
وعليه فمن الجدير التمحّور يف تنمية القدرات الذهنية الُعليا ألن من شان ذلك النهوض 

بالقدرات الذهنية الذاتية. وتنمية التفكري تعتمد عىل خوض التجربة وبناء املعرفة 
الجديدة بالنسبة لكل طفل وبطريقته الخاصة.

أما تأهيل وتدريب املعلمني فيتطرق إىل بناء ثقافة تعلمية مدرسية دامجة، تجمع ما 
بني املجاالت املعرفية مع الرتكيز عىل مسائل التفكري املختلفة من خالل املتابعة واملراقبة 

ومن خالل برامج ودروس يتم تخطيطها بحيث تتيح للدارسني االنخراط يف التعُلم ويف 
مواضيع تدريس أساسية موحدة، مثل: أسلوب الحياة الصحّي وألعاب التفكري. يتحول 
الصف إىل فضاء ملامرسة التعُلم واملبادرة والتقدم. ويكتسب التالميذ مهارات حياتية 

وجهوزية ملواجهة تحديات املستقبل. يسود يف املدرسة إقليم ُيقدر وينهض بالتفكري وأيام 
قياسية ُتعرض فيها نواتج التعُلم ونبتكر يف مدرستنا لغة مدرسية موحدة ونعترب األهايل 

رشكاء لنا.

تطلعاتنا:
نحن نتطلع إىل بناء مدرسة ذكية تنتقل من التلقني والحفظ إىل الرتبية ورعاية التفكري، 

بحيث تكون مركزاً لرعاية مهارات التفكري يف املجتمع واملدينة، تتوفر فيه أساليب 
للتعُلم والبحث وحل املسائل من خالل رصد حاجات العرص الحديث يف القرن الواحد 

والعرشين. 
تخرج املدرسة مواطنني صالحني منخرطني يف مجتمعاتهم ويساهمون فيها ويتحلون 

مبهارات التعُلم الذايت واإلبتكاري. 

״التعُلم ُيحسن 
وينمي التفكري״ 

)دي بونو، 1994(

مدير املدرسة: محمد قراقره
عنوان املدرسة: عرابه البطوف

الهاتف: 04-6741958
بريد الكرتوين:

Namneh1@hotmail.com

تعرفوا علينا:
تأسست مدرسة الغزايل يف عام 1974 وُسميت باسم الفيلسوف اإلسالمي الغزايل )عاش 
يف القرن الثاين عرش(. والعديد من خريجي املدرسة املتفوقني يتبوؤون حالياً مراتب يف 

صدارة مجتمعاتهم املحلية ويف البالد وخارج البالد. توفر مدرستنا لتالميذها بيئة مظللة 
بالدفء واملحبة مع التزام طاقم التدريس للسري بكل تلميذ نحو تحقيق ذاته وخلق مناخ 

مدريس لطيف لكل من يدخل املدرسة. يف ُصلب الرسالة التي تحملها املدرسة إكساب 
وترسيخ مبدأ ״العقل السليم يف الجسم السليم״، وقد حققت املدرسة إنجازات مرموقة 

يف مواضيع التدريس وحصدت جوائز التفوق وشهادات التقدير. 

ميزتنا ومنهج عملنا:
تسرتشد املدرسة بشعارها امُلشتق من تعاليم الفيلسوف الغزايل واضع الفكرة القائلة بأن 

״البيئة الصحية توفر للطفل الظروف امُلثىل لتحيق الذات״. تدأب املدرسة عىل العمل 
الرتبوي وتعزيز ثقافة املدرسة املوجهة نحو التالميذ واألهايل والتي تشجع وُترسخ أسلوب 

الحياة الصحي ووعي اإلنسان لذاته ولبيئته. وينعكس العمل الرتبوي من خالل خطاب 
مدريس مّوحد وإكساب أسلوب حياة فاعل وتغذية رشيدة وسليمة، وجميع هذه املبادئ 

تندمج يف كافة مواضيع التعليم ويف جميع املناسبات واأليام بالتعاون مع األهايل.  

تطلعاتنا:
املدرسة ستكون مبثابة بيئة حاضنة للتالميذ وأهاليهم، حيث تنمو وتتطور بني جدرانها 
األفكار واملبادرات لتشجيع أسلوب الحياة الصحي وإخراج قيادة وُصّناع تغيري يقودون 

املجتمع ويحمون مقومات البيئة. كام تسعى املدرسة لبناء آليات للتعاون البحثي 
والعميل مع املهتمني: وحدة جودة البيئة، واملؤسسات األكادميية، والبلدية ولجنة 

التخطيط والبناء وغريها من الهيئات املختصة، بحيث تتمثل نواتج هذا التعاون يف إطالق 
مشاريع تنهض بالصحة وجودة البيئة وُتجمل صورة البلد. سيكون خريجو املدرسة واعني 

لبيئتهم ويعملون عىل تحسني حياتهم وحياة مجتمعهم. 

الغزايل
العقل السليم   يف الجسم السليم

املدرسة االبتدائية

مدير املدرسة: د. يوسف كناعنة
عنوان املدرسة: عرابة 30812 ، ص.ب 35

تلفاكس: 04-6741866
بريد الكرتوين:

ka.yosef@gmail.com

حسني ياسني
تنمية التفكري العلمي

املدرسة االبتدائية

تعرفوا علينا:
هذه هي أول مدرسة تم تأسيسها يف عرابة حيث بدأت عملها منذ العام 1921. يرتدد 

عىل املدرسة اليوم ما يزيد عن 830 طالب وفيها تتم أنشطة تربوية مؤسسة عىل مناهج 
وزارة الرتبية مبشاركة األهايل ومع إضافة مواد علمية جديدة ملعظم التالميذ. ويعتمد 

العمل الرتبوي يف املدرسة عىل الربط بني النظرية والتطبيق يف مختلف مواضيع التدريس 
األساسية. يحرص الطاقم الرتبوي يف املدرسة عىل تطبيق منهج التنمية املهنية املتوافقة 
مع مبادئ املدرسة، حيث تعترب املدرسة البحث أداة هامة لتنمية التفكري لدى التالميذ.

ميزتنا ومنهج عملنا:
تطبيق مناهج تعليمية تعتمد عىل البحث املوجه نحو العلم البيئي املتطابق مع الواقع. 

ينمي التلميذ مهارات التعُلم بغية الدفع نحو التعمق التي تحفز حب االستطالع وتشجع 
املبادرة والتفكري.

تتمحور عمليات التدريس يف دراسة قضايا أصيلة عىل أساس االهتامم وحب االستطالع 
الشخيص يف سياق ظواهر عاملية يف القرن الواحد والعرشين، ومنها االحرتار العاملي 

والذكاء االصطناعي وغريها.
تتيح الفضاءات الدراسية يف املدرسة استخدام متنوع من وسائل التعُلم، مبا فيها خرباء 

من مختلف املجاالت وتيسري الوصول للمعلومات الالزمة.

تطلعاتنا:
نطمح أن يكون خريجو مدرستنا موهوبني ومهرة يف تعاطيهم مع تحديات العامل املعقد 

يف ظل واقع متغري، وقادرين عىل االنخراط يف مختلف املجاالت العلمية ورائدين يف 
ابتكار حلول للمسائل العلمية واستخالص النتائج من خالل التفكري الناقد تجاه القضايا 

الراهنة. أما فضاءات الدراسة فستكون غنية بوسائل تكنولوجية لخلق تواصل متعدد 
األبعاد مع الجهات املعنية، كام وتتوفر فيه وسائل تنهض بالبحث العلمي كاملختربات 
واألجهزة الالزمة للبحث العلمي. وبالطبع سيكون هناك تعاون مع مؤسسات وعلامء 

ميارسون البحث العلمي مثل دفيئات الهاي-تك والتخنيون ومعهد وايزمان.

خطوة صغرية 

خطاها رجل واحد 

لكنها قفزة كبرية 

لإلنسانية
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