
 משרד החינוך

 מזכירות פדגוגית
רקסי'אגף חינוך דרוזי וצ  

רקסי'כנס היערכות המגזר הדרוזי והצ   

 מוטיבציה ושאיפה למצוינות
 איה חיראדין

 רקסי'מנהלת אגף חינוך דרוזי וצ

 

16.8.18 



 משרד החינוך

 רקסי'נתונים המגזר הדרוזי צ ל"לשכת המנכ

רשויות  ' מס
 מקומיות

19 

 בתי ספר' מס

91 

 מורים' מס

4355 

 תלמידים' מס

41,385 

 גנים' מס

328 



 חזון

רקסי מובילה  'מערכת החינוך במגזר הדרוזי והצ
מנהיגות  , מורשת, תרבות, למצוינות ומחנכת לערכים

 .והתנדבות ומכוונת לאתגרי העתיד
משכילה וחסונה  , שואפת ליצירת קהילה ערכית

המשתלבת היטב ותורמת לרב תרבותיות בחברה  
 .הישראלית

הצטיינות  , פועלת למיצוי פוטנציאל אישי ולימודי
 .על רצף הצרכים הייחודיים והיכולות, ומשמעות

 



 .21טיפוח המצוינות בדגש על מיומנויות  המאה ה1.

 (.בדגש על בנים) עידוד ערך ההשכלה ללימודים גבוהים2.

תרומה לקהילה ומיצוי הפוטנציאל  , פיתוח מנהיגות נוער3.

 .האישי

רקסית  תוך השתלבות ותרומה  'צ/חיזוק המורשת הדרוזית4.

 .  לחברה הישראלית

 

 

 מטרות אסטרטגיות



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :ב שפה"מיצ
 הישגים מול יעדים

5 

 כיתות

 'ה

 כיתות

 'ח

548 -ז דוברי ערבית"תשע' ערבית ח  



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :ב אנגלית"מיצ
 הישגים מול יעדים

6 

 כיתות

 'ה

 כיתות

 'ח

539 -ז דוברי עברית"תשע' אנגלית ה  

 

533 -ז דוברי עברית"תשע' אנגלית ח  

 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :ב מתמטיקה"מיצ
 הישגים מול יעדים

7 

 כיתות

 'ה

 כיתות

 'ח

573 -ז דוברי עברית"תשע' מתמטיקה ה  

545 -ז דוברי עברית"תשע' מתמטיקה ח  



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :ב מדעים"מיצ
 הישגים מול יעדים

8 

 כיתות

 'ח

576ז דוברי ערבית "תשע' מדעים ח  
592ז דוברי עברית "תשע' מדעים ח  



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 בשיעור הזכאים לבגרות 7.90%-עליה ב

 :זכאות לבגרות
 הישגים מול יעדים

9 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :עמידה בתנאי סף –בגרות 
 הישגים מול יעדים

10 

 בשיעור העומדים תנאי הסף לאוניברסיטה 1.75%-עליה ב



 שיעור התלמידים עם תעודת בגרות מצטיינת

+1% 

 8.15%: שיעור התלמידים דוברי עברית עם תעודת בגרות מצטיינת



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :במתמטיקה ל"יח 5 –בגרות 
 הישגים מול יעדים

12 

 11.43%: ז"ל במתמטיקה כלל ארצי תשע"יח 5שיעור התלמידים עם 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :באנגלית ל"יח 5 –בגרות 
 הישגים מול יעדים

13 

 33.11%: ז"ל באנגלית כלל ארצי תשע"יח 5שיעור התלמידים עם 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :בפיזיקה ל"יח 5 –בגרות 
 הישגים מול יעדים

14 

 8.7%: ז"בפיזיקה כלל ארצי תשע ל"יח 5התלמידים עם שיעור 

 

 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :ל בכימיה"יח 5 –בגרות 
 הישגים מול יעדים

15 

 ו"בשיעור זכאים משנת תשע 1.58%-עליה ב



 אקלים וסביבה פדגוגית במגזר הדרוזי
 שביעות רצון מורים ותלמידים

 :ז"ממוצעים ארציים תשע
 68%: ע"חט; 68%: ב"חט; 79%: יסודי

 :ז"ממוצעים ארציים תשע
 70%: ע"חט; 69%: ב"חט; 74%: יסודי

 לנספח פרוט נתוני אקלים



 וסביבה פדגוגית במגזר הדרוזי אקלים
 תחושת איום והיעדר מוגנות

 :ז"ממוצעים ארציים תשע
 6%: ע"חט; 6%: ב"חט; 6%: יסודי

 :ז"ממוצעים ארציים תשע
 6%: ע"חט; 7%: ב"חט; 6%: יסודי

 לנספח פרוט נתוני אקלים



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 תנועות נוער

18 

פעילות עם קשישים   

פעילות ביום הזיכרון   

אן'בית ג -הנוער העובד והלומד    



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 תנועות נוער

19 

 פעילות נוער לתת



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 תנועות נוער

20 

(שנה למדינית ישראל 70צעדת )בני מערוף  –תנועת הצופים הדרוזית   



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 תנועות נוער

21 

 נעורים



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 צים"מדקורסי  –נוער תנועות 

22 

 תנועת הצופים הדרוזית תנועת הנוער העובד והלומד



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :פורמלי-החינוך הבלתי
 תנועת ״אחרי״ לצבא

23 



 גבוהההשכלה 
 הסטודנטיםשיעור הסטודנטים הדרוזים מכלל 

24 



 גבוהההשכלה 
 הסטודנטיםשיעור הסטודנטים הדרוזים מכלל 

25 



 גבוהההשכלה 
 על פי תחום מקצועישיעור הסטודנטים הדרוזים 

26 

 מדעי הרוח

 מדעי החברה

 הנדסה ואדריכלות

 חקלאות

מדעי הטבע 
 והמתמטיקה

מקצועות עזר 
 רפואיים

 רפואה

 משפטים



 גבוהההשכלה 
 מגדרפי באוניברסיטאות על הדרוזים הסטודנטים שיעור 

27 



 גבוהההשכלה 
 מגדר ותוארפי באוניברסיטאות על הדרוזים הסטודנטים שיעור 

28 



 גבוהההשכלה 
 מגדר ותוארפי באוניברסיטאות על הדרוזים הסטודנטים שיעור 

29 



 גבוהההשכלה 
 מגדר ותוארפי באוניברסיטאות על הדרוזים הסטודנטים שיעור 

30 



 גבוהההשכלה 
 מגדר ותוארפי באוניברסיטאות על הדרוזים הסטודנטים שיעור 

31 



 גבוהההשכלה 
 הסטודנטיות מהמגזר הדרוזי בהשוואה לארצישיעור 

32 



 גבוהההשכלה 
 הסטודנטים מהמגזר הדרוזי בהשוואה לארצישיעור 

33 



 משרד החינוך

 ל"לשכת המנכ

 :השכלה על תיכונית
 חיילים משוחררים

34 

 חיילים משוחררים  4115 
 לומדים במוסדות להשכלה על תיכונית  1072

[15%] 

[5%] 
[6%] 



 אתגרים

 .התרחקות הערכים דבר המתבטא בהתנהגויות של בני הנוער•

 :הבדלים בהישגים בין בנים לבנות לטובת הבנות•

 .העלאת אחוז הסטודנטים הדרוזים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה - 

 .הרחבת טווח המקצועות הנלמדים מעבר להוראה ולמדעי החברה והרוח - 

, הכתיבה והקריאה במקצועות הערבית, קידום השפה הדבורה•

 . העברית והאנגלית  לרמה הנדרשת להצלחה באקדמיה

 



 אתגרים

עמידה בהישגים הנדרשים ברמה מגזרית  ועידוד התלמידים  •

,  בגרות, ב"שיבואו לידי ביטוי במבחני מיצ, להישגיות ומצוינות

 .וטימסמבחני פיזה 

 .להתמקצעות מותאמת לנדרש, פיתוח קהילות מורים לומדות•

 .בניית מנגנונים מיטביים בקשר עם ההורים והקהילה•

 . טיפוח המעורבות החברתית וההתנדבות•

 מספר חניכי הצופים המשתתפים במחנות קיץהגדלת •

 .ס במגזר "הקמת והרחבת מספר קבוצות הצופים בבתי  -

 
 



 אתגרים

.....ולצורך קידום ומימוש האתגרים נחוץ  

 מוטיבציה  

 ושאיפה למצוינות



בית   - דיב פאיד די   אן'גיסו
ח – ביבאר נאדיה ו נ י די   ת'ג-יסו
די  – חמידאבו  סאוסן ר'סאגיסו  ו

ן  – דאהרעופרה  כו ר'סאגתי  ו
מג –אבו סאלח  בלקיס די   דל שמס'יסו



 תודה והערכה

 ומנהל כפר הנוער הדסה נעורים , בוגר בית הספר למנהיגות –נתן ביטון 
 ד "מפקח בחמ, בוגר בית הספר למנהיגות –רם זהבי 

 מלווה יישובית -טליה קורן
 מלווה יישובית -אורית סין קרונה

 מלווה יישובית -מירה להק
 מלווה יישובית -אביבה דוידי 

 מלווה בית ספרית -רחל נבון 
 מפקחת יועצים במגזר הדרוזי והצ׳רקסי -הג׳ר בדר

 מרכזת החינוך היסודי במגזר הדרוזי והצ׳רקסי -אנעאם מרעי
 

לאל אסעד 'למר ג  
 המפקחים הכוללים

ים והמפקחים המקצועיים"המפמר  
 מדריכים

 וכמובן לכם המנהלים

 יובל נבו

 נעמאן
 סאוסן 
 מייסון

 מאיה ואינאס

 רונן שפירא




