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مكاتب "كل العرب" – الناصرة
م��ن كمال  بيان  ال��ع��رب  ال��ى موقع  وص��ل 
التربية  وزارة  ب��ل��س��ان  ال��ن��اط��ق  عطيلة 
اليهودي، جاء فيه:  للوسط غير  والتعليم 
نتائج  معطيات  التّربية  وزارة  "نشرت 
متساف عام 2017 بحضور وزير التّعليم 
نفتالي بينت، املدير العام للوزارة شموئيل 
القطرّية  للسلطة  العاّمة  واملديرة  أب��واب، 
جليكمان.  د.ح��اج��ي��ت  والتّقييم  للقياس 
يظهر من خالل النتائج ارتفاع  في معظم 

املواضيع:
الرياضيّات الصفوف اخلامسة : ارتفاع ب� 

.) 566 ل�   554 12 نقطة ) من 
العلوم للصفوف الثامنة : ارتفاع ب- 23 

نقطة ) من 564 ل� 587  (.
اللغة االجنليزّية للصفوف الثامنة  ارتفاع 

ب- 6 نقاط  ) من 517 ل� 523 ( .
ارتفاع  اخلامسة  للصفوف  العربيّة  اللغة 

ب- 19 نقطة ) من 573 ل� 592 ( .
 باقي املواضيع تقريبا حافظت النتائج على 

نفس املعّدل.
نتائج طالب الوسط اليهودي مقارنة مع 

نتائج طالب الوسط غير اليهودي:     
بشرى كبيرة وتقليص للفجوات القائمة .

1. طالب الصفوف اخلامسة:
عام 2017 معّدل طالب الوسط اليهودي 
في الرياضيّات 573 وطالب الوسط غير 
اليهودي 550 تقلّصت الفجوة  مقارنة مع 
نتائج عام 2016 من 42 نقطة ل� 23 نقطة .
الفجوة  تقلّصت  العلوم   م��وض��وع  وف��ي 
وفاق معّدل الوسط غير اليهودي )540(  
بنقطة واحدة معّدل طالب الوسط اليهودي 

. ) 539 (
الثامنة:   2. طالب الصفوف 

عام 2017  معّدل طالب الوسط اليهودي 
في الرياضيّات 545 وطالب الوسط غير 
اليهودي 508 تقلّصت الفجوة مقارنة مع 
 37 53 نقطة ل-  2016 من  العام  نتائج 
االجنليزّية   اللغة  موضوع  وف��ي    . نقطة 
ف��م��ع��ّدل ط���الب ال��وس��ط ال��ي��ه��ودي  533 
ومعّدل طالب الوسط غير اليهودي 498 

فقد تقلّصت
 64 من   2016 العام  مع  مقارنة  الفجوة 
نقطة ل- 35 نقطة  وأّما مبوضوع  العلوم 
والتكنولوجيا فاّن معّدل الوسط اليهودي 
 576 اليهودي  غير  الوسط  ومعّدل   592
فقد تقلّصت الفجوة  من 30 نقطة ل- 16 

نقطة مقارنة مع العام 2016 .

عام   ( األوس��اط  حسب  الطالب  نتائج 
2017 مقارنة مع عام 2016 (:

الصفوف اخلامسة:
 اللغة العربيّة:  الوسط العربي: طرأ ارتفاع 
 .  ) 604 581 ل-  25 نقطة ) من  بنسبة 
 11 : طرأ ارتفاع بنسبة  ال��درزي  الوسط 
نقطة ) من 607 ل- 618 ( وفي أوساط 
طالب البدو في اجلنوب طرأ ارتفاع بنسبة 

. ) 549 535 ل-  14 نقطة ) من 
الرياضيّات:   الوسط العربي:طرأ ارتفاع 
 .  )  560 ل-   527 من   ( 33نقطة  بنسبة 
 21 : طرأ ارتفاع بنسبة  ال��درزي  الوسط 
نقطة ) من 560 ل- 581 ( وفي أوساط 
طالب البدو في اجلنوب طرأ ارتفاع بنسبة 

. ) 508 504 ل-  4 نقاط ) من 
:طرأ  العربي  الوسط  االجنليزّية:  اللغة    
ارتفاع بنسبة7 نقاط ) من 544 ل- 551 
( . الوسط الدرزي : طرأ ارتفاع بنسبة 18 
نقطة ) من 558 ل- 576 ( وفي أوساط 
ط��الب ال��ب��دو ف��ي اجل��ن��وب ط��رأ انخفاض 

بنسبة 8 نقطة ) من 505 ل- 497 ( .
الصفوف الثامنة:  

للغة العربيّة : الوسط العربي :طرأ ارتفاع 
 .  )  557 ل-   545 من   ( نقطة  بنسبة12 
الوسط الدرزي : طرأ انخفاض بنسبة 14 
نقطة ) من 582 ل- 568 ( وفي أوساط 
طالب البدو في اجلنوب طرأ ارتفاع بنسبة 

     ·) 509 495 ل-  14 نقطة ) من 
العربي :طرأ ارتفاع  الرياضيّات: الوسط 
بنسبة 24  نقطة ) من 496 ل- 520 ( . 
الوسط الدرزي : طرأ انخفاض بنسبة 10 
نقطة ) من 550 ل- 540 ( وفي أوساط 
ط��الب ال��ب��دو ف��ي اجل��ن��وب ط��رأ انخفاض 

بنسبة 7 نقاط ) من 467ل- 460 ( .
:طرأ  العربي  الوسط  االجنليزّية:  اللغة   
ل-   481 من   ( نقطة    29 بنسبة  ارتفاع 
انخفاض  : طرأ  الدرزي  الوسط   .  )  510
 )  516 ل-   522 م��ن   ( ن��ق��اط   6 بنسبة 
وف��ي أوس���اط ط��الب ال��ب��دو ف��ي اجلنوب 
 422 من   ( نقطة   25 بنسبة  ارتفاع  ط��رأ 

ل- 447 (.
العلوم والتكنولوجيا:

 39 بنسبة  ارتفاع  طرأ   : العربي  الوسط 
ال��وس��ط   .  )  581 ل-   542 م��ن   ( نقطة 
 ( 26 نقطة  ارتفاع بنسبة  : طرأ  ال��درزي 
617 ( وفي أوس��اط طالب  591 ل-  من 
 23 البدو في اجلنوب طرأ ارتفاع بنسبة 

نقطة ) من 524 ل- 547 ( .
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وقال املدير العام للوزارة شموئيل أبواب:  "اخلّطة القوميّة 
جنني  بينت  نفتالي  التّعليم  وزير  بقيادة  وضعناها  التي 
نطبّق  نحن  املتساف.   معطيات  خ��الل  من  ثمارها  اآلن 
وخاّصة    ، والعلوم  الرياضيّات  لدعم  القومي  البرنامج 
في املناطق البعيدة عن املركز . نوّسع امليزانيّة الفردّية . 
املعطيات تشير الى تقليص الفجوات بني األوساط . أعددنا 
خّطة لعّدة سنوات ، أؤمن بأّن هذا االّتاه سيستمر  مبا 
في ذلك تقليص الفجوات. أريد أن أقول بأّن كل العاملني 
في جهاز التعليم تنّد لتطبيق البرنامج القومي لتحسني 
التّحصيل العلمي واليوم بشرى حقيقيّة وساّرة لتقليص 
الفجوات بني طالب الوسط اليهودي وطالب الوسط غير 
اليهودي". وأضاف: "يشار بأّنه حدث تقليص للفجوات 
القائمة بني نتائج طالب الوسط اليهودي وطالب الوسط 
. هذا االّت��اه بدأ عام  اليهودي في جميع املواضيع  غير 

2016 في قسم من املواضيع واآلن يستمر".
العنف في أوساط  الطالب:

طالب  من   %10 ف��اّن  بسيط   انخفاض  طرأ   2017 عام 
الصفوف اخلامسة والسادسة بلّغوا عن  تدّخلهم بحادث 

عنف وفي العام 2016 كانت النسبة %11.      
 طالب الصفوف في املرحلة فوق االبتدائيّة لم يطرأ تغيير 

) االعدادّية 9% وأّما الثانوّية %8 (.   
 أّما في الوسط العربي:   فاّن الوضع يشير الى ارتفاع في 
 2007 العشر سنوات األخيرة ألّن النسبة ارتفعت سنة 

من 6%  ل- % 12 عام 2017 .
العنف في أوساط املعلّمني) من قبل األهالي والطالب(:     
املعلّمون أبلغوا بأّنهم يشعرون أكثر فأكثر بأّنهم مهّددون 
من قبل األهالي.  في املرحلة األبتدائيّة طرأ ارتفاع بنسبة 
3%  من  )11% ل- % 14(  وفي املرحلة  االعدادّية طرأ 
ارتفاع بنسبة % 2  من ) % 9 ل- % 11(  وأّما في املرحلة 
الثانوّية  بقيت النسبة % 8 . وفي هذا السياق طرأ ارتفاع 
بنسبة شعور املعلّمني بأّنهم مهّددون من قبل الطالب ) 
االبتدائيّة من 5% ل- % 6 ( ) االعدادّية من % 6 ل- %7 

( . ) الثانوّية من % 5 ل- % 6( .
     أّما في الوسط العربي: 

الذين  املعلّمني  أوس��اط  في  العنف  بنسبة  ارتفاع  ط��رأ   (
األهالي عام  وأّنهم مهّددون من قبل  يشعرون باخلوف 
2017 مقارنة مع عام 2016 :  ) املرحلة االبتدائيّة ارتفعت 
)املرحلة   .  )  %16 ل-   13 % م��ن    2016 ع��ام  النسبة 
االعدادّية ارتفعت النسبة من % 11 ل- 18% ( . ) املرحلة 
الثانوّية من 12% ل- 14% ( . ومعلّمون مهّددون من قبل 
الطالب ) االبتدائية من 8% ل- % 10 (. ) االعدادّية من 
10% ل- 15% ( . ) الثانوّية من 11% ل- 13% ( .وقال 
وزير التّعليم نفتالي بينت: "معطيات املتساف تشير أّننا 
في االّتاه الصحيح . حّددت هدفني أساسينّي في جهاز 
التّعليم وهما التّركيز على الرياّضيات والعلوم وتقليص 
الفجوات القائمة . املعطيات تشير بأّننا نقطف ثمار جهودنا 
وعلينا االستمرار في هذا االّتاه. سنهتم أيضا بتقليص 
الفجوات في كل طبقات اجليل وفي جميع األوساط الى 
 " االجنليزّية احملكيّة  االص��الح "  برنامج  تطبيق  جانب 
.واضف الوزير بنت: نستطيع القول اليوم وبكل ثقة باّن 
األقوياء عّززوا من نتائجهم وقوّتهم والى جانب ذلك فاّن 
املدارس واألوساط من ذوي النتائج املنخفضة فقد ارتفعت 
وعّززت من قّوتها. منذ توليت وزارة التعليم وضعت هدفا 
الطالب من  التشديد على  أوّفر فرصة لكل طالب مع  أن 
الطبقات الضعيفة ومن املناطق البعيدة عن املركز واليوم 
استطيع أن أقول بكل ثقة أّننا في االتاه الصحيح".العنف 
ضد املعلّمني : نشهد في الفترة األخيرة عّدة حوادث عنف 
ضد معلّمني في جهاز التّعليم . هذه ظاهرة مقلقة وخطيرة 
أب��واب، حتضير  ، شموئيل  للوزارة  العام  للمدير  أوعز   .
برنامج عمل خالل أسبوعني مع أدوات ملنع هذه الظاهرة 
، حملاربتها ووضع عقوبات صارمة ضد من يعتدي على 
املعلّمني . املعلّمون هم العنصر املركزي في جهاز التّعليم 
ونحن بحاجة لتعزيز مكانتهم وشروط عملهم واحملافظة 

على سالمتهم وعلى أمنهم"، الى هنا نص البيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

وصل بيان من املتحدثة باسم الشرطة 
لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "خالل 
فترة االسبوع االخير وباطار مواصلة 
ال��رام��ي��ة  بنشاطاتها  امل����رور  ش��رط��ة 
تركيزا  الطرق  الى احلد من ح��وادث 
على اجلسيمة والدامية والتجاوزات 
التي تشمل  بالغة اخلطورة  املرورية 
الفائقة  امل��ت��ه��ورة وال��س��رع��ة  ال��ق��ي��ادة 

وحت���ت ت��أث��ي��ر ال��ك��ح��ول وامل���خ���درات 
وغيرها مت على سبيل املثال ال احلصر 
وحدها  والسامرة  يهودا  منطقة  في 
 60 رق��م  ش��ارع  محور  على  تركيزا 
اك��ث��ر من  90 حت��ري��ر مجمل  وك��ذل��ك 
تاوزات  حول  مخالفة  تقرير   740
عن   52 شمل  ومبا  مختلفة  مرورية 
تبادل اطراف احلديث بالهاتف النقال 
خالل القيادة جنبا الى سحب رخص 
سيارة   11 وابعاد  سائقا   14 قيادة 

ال��ط��رق��ات العطاب  ع��ن احل��رك��ة على 
عنها  الكشف  مت  وفنية  ميكانيكية 
سيارات   10 شطب  مت  وكذلك  فيها 
عن احلركة على الطرق كليا وحتويلها 
للتقطيع وابعاد 17 سيارة عن احلركة 
على الطرق لفترات متفاوتة وذلك عن 
مرورية  بتجاوزات  سائقيها  ضلوع 
امل��روري��ة  واحل��م��الت  مختلفة  بالغة 
إلى  البالد"  ارجاء  وبشتى  تتواصل 

هنا نّص البيان.
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