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امل � � �ع � � ��ارف 551 :أل � � ��ف ط� ��ال� ��ب ع� ��رب� ��ي س� �ي� �ف� �ت� �ت� �ح ��ون ال� � �ع � ��ام ال � � ��دراس � � ��ي ف � ��ي 5.9.2017
مكاتب "كل العرب"  -الناصرة
kul@alarab.net
وصل الى موقع العرب بيان من كمال عطيلة الناطق
بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط غير اليهودي،
جاء فيه" :أكثر من مليوني طالب يفتتحون العام
ال ��دراس ��ي .ن�ح��و  163أل��ف ط��ال��ب م��ن الصفوف
األولى يفتتحون العام الدراسي ونحو 123,500
طالب من الصفوف الثانية عشرة يختتمون العام
الدراسي 2,272,000 .طالب و  180,000عامل
في جهاز التدريس يفتتحون العام الدراسي القادم.
 551,000طالب من الوسط غير اليهودي .العام
الدراسي سيفتتح بتاريخ  .1.9.2017في الوسط
العربي ي��وم الثالثاء بتاريخ  5.9.2017بسبب

عطلة عيد األضحى املبارك وفي الوسط ال��درزي
يوم االثنني بتاريخ  11.9.2017بسبب عطلة عيد
األضحى وعيد النبي سبالن ( ع)  .وق��ال وزير
التعليم نفتالي بينت :يفتتح العام الدراسي في ظل
برامج ها ّمة كبيرة وسا ّرة  .أريد أن أهنىء الطالب
واألهل والعاملني في جهاز التعليم مبناسبة افتتاح
العام ال��دراس��ي اجلديد  .أمتنّى للجميع عاما من
العمل والنشاط واملتعة في العمل التربوي  .أنتم
أقصد الطالب واملعلّمني العمود الفقري للمجتمع
االسرائيلي .جهاز التعليم يتق ّدم نحو األمام".
العام الدراسي سيفتتح في ظل برامج وتغييرات
ها ّمة كبيرة منها:
 .1اللغة األ جن�ل�ي��ز ّي��ة – ننتقل للغة االجنليزية

احملكيّة .
 .2نويديات الظهيرة .
 .3برنامج املساعدة الثانية .
 .4تقليص عدد الطالب في الصفوف .
 .5توسيع امليزانيّة الفرد ّية – الشخصيّة .
 .6برنامج لدعم طالب العسر التعليمي .
املتوجهني ل 5 -وح��دات
 .7زي��ادة ع��دد الطالب
ّ
رياضيّات والتركيز على الضواحي.
 .8دعم وتوسيع برنامج الت ّدخل االجتماعي .
 70 .9عاما لدولة اسرائيل.
واضاف البيان" :وقال املدير العام للوزارة شموئيل
أب ��واب :ال�ع��ام ال��دراس��ي على األب ��واب ونحو 2.2
مليون طالب ينتظرون يانفعال شديد افتتاح العام

مياهكم

اتحاد قرى الجليل االسفل

اضحى مبارك
يتقدم اتحاد قرى الجليل االسفل «مياهكم»
ألهلنا يف بلدات االتحاد ،واالمة اإلسالمية جمعاء بأجمل
التهاني واطيب االمنيات بحلول

عيد االضحى المبارك

الدراسي  .طالب دولة اسرائيل سيلتقون بجهاز تعليم متالئم
مع متطلّبات القرن أل . 21 -جهاز تعليم يتق ّدم نحو األمام
مع ساحات ومرافق تعليميّة جديدة  .نويديات ظهيرة ،غرف
تعليميّة صغيرة  ،جهاز تعليم محوسب  ،جهاز تعليم وضع
توجه
هدفا حتسني التحصيل الى جانب تذويت القيم  .دعم ّ
الطالب لتعلّم رياضيات ولغة اجنليز ّية مبستو عال  .اعطاء
فرصة متساوية وحقيقيّة لكل طالب  .هذا العام هو عام تقليص
الفجوات في ظل امليزانيّة التفاضليّة الفرد ّية  .أمتنّى للجميع
عاما دراسيا ناجحا" .وتابع البيان" :بالنسبة للرياضيّات :
املتوجهني ل 5 -وحدات
بأن معطيات الطالب
كما يعلم اجلميع ّ
ّ
رياضيات هو قليل والنتائج ضعيفة وعليه سيكون التركيز على
طالب الضواحي البعيدة عن املركز  .اليوم  %7فقط من طالب
الضواحي يتعلّمون  5وحدات رياضيّات  .هدف ال��وزارة أن
تصل نسبة الطالب ل %14 -خالل  5سنوات  .كذلك األمر
فان  %47من الطالب يتق ّدمون ل-
بالنسبة للغة االجنليز ّية ّ
 5-4وحدات لغة اجنليزية والهدف أن تصل نسبتهم ل65 % -
 .احلديث يدور عن انضمام  36بلده للبرنامج بشكل تدريجي
.بالنسبة للنويديات  :يبدأ البرنامج في شهر أيلول  2017بدعم
ومتويل وزارة التعليم  ،وزارة التعليم ستوفّر برنامج تعليمي
بعد الظهر لطالب ورياض األطفال ولطالب الصفوف األولى
والثانية  .ميزانية البرنامج  1.3مليارد شاقل بالتنسيق مع
مركز احلكم احمللي ووزارة املالية".
واضاف البيان" :برنامج املساعدة الثانية سيستمر في كل
روضة عدد الطالب فيها أكثر من  30طالبا .تقليص عدد الطالب
في الصفوف  :انتهى بالنسبة لطالب الصفوف األولى والثانية
وهذا العام سيبدأ في الصفوف الثالثة  .الطالب سيتعلمون في
صفوف صغيرة ال تزيد عن  28طالبا  .املعلّم الثاني في الصف
 :يعمل البرنامج في  2000صف في ري��اض األط�ف��ال وفي
املدارس  .دمج معلّم مع خبرة الى جانب طالب جامعي .اللغة
العبر ّية لطالب الوسط العربي :يتعلّم الطالب موضوع اللغة
العبر ّية كموضوع اجباري من رياض األطفال وحتّى الثاني
عش  .بهدف دعم الطالب وتقوية مهارتهم في اللغة العبر ّية".
وتابع البيان" :سيتعلّم الطالب أمثلة وأغ��ان وقصص عن
الدولة .سيجرون أبحاثا تتعلق برموز الدولة ورموز القرية.
سيتج ّول الطالب وسيزورون األماكن املختلفة للتع ّرف على
محيطهم وعلى الدولة .سيجري الطالب أبحاثا عن ماضي
الدولة حاضرها ومستقبلها وسيتع ّرفون على اجنازاتها .
وسيكون برنامج مالئم لطالب الوسط العربي  .مسار جديد
ترخيص املدارس :ابتداء من العام القادم حيث ستقوم الوزارة
مبنح التراخيص للمدارس والروضات ل 5 -سنوات".

اح � � � � � � � � ��راق روض� � � � � � � ��ة اط � � �ف � � ��ال
ب � � �ج � � ��ان � � ��ب م� � � � ��درس� � � � ��ة ص� �ل ��اح
ال� ��دي� ��ن االب� �ت ��دائ� �ي ��ة ف� ��ي ره ��ط

اعادة اهلل علينا باليمن والبركات.

وتقبل اهلل منا ومنكم
مدير عام مياهكم

صالح نصار

رئيس مجلس االدارة

اميل سليمان

من :منى عرموش مراسلة
م��وق��ع ال �ع��رب وصحيفة
"كل العرب"
قام خفافيش الليل بإحراق
وتدمير روضة اطفال اعدت
الستقبال االطفال اول ايام
ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي اجل��دي��د
مم��ا تسبب بتدميرها كليا،
األم ال ��ذي أغ�ض��ب األه��ال��ي
والطواقم املسؤولة.
وق��ال رئ�ي��س البلدية طالل
ال �ق��ري �ن��اوي" :ل �ه��م ن�ق��ول:

س �ن �ع �م��ل ع �ل��ى م�لاح�ق�ت�ك��م
ول � ��ن ن� �ح ��رم اط��ف��ال��ن��ا م��ن
فرحة افتتاح العام الدراسي
اجل ��دي ��د .مل ��ن ي �ت �س��اءل عن
ك��ام �ي��رات امل��راق �ب��ة ،ف�ق��د مت
تصوير خفافيش الليل وهم
م�ل�ث�م��ون ،ك�م��ا ومت حتويل
امللف الى الشرطة".
هذا ويشار الى أن الشرطة
لم تبلغ عن اعتقال مشتبهني
ضالعني واحلقيقات ال تزال
جارية.

