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 אלבוסתאן  س تانالب ُ

 
 עלון בנושאי חינוך ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

 מוטיבציה למנהיגות וחדשנות

 האגף מנהלת דברי

 ,יקרים וציבור חינוך אנשי, עמיתיי

 במשרד רקסי'וצ דרוזי לחינוך האגף

 ליושנה עטרה להחזיר שמח החינוך

 עת כתב" אלבוסתן" את מחדש ולהוציא

 במגזר ותרבות חברה, חינוך בנושאי

 הראשונה הגרסה את  .רקסי'והצ הדרוזי

, אלשייך סאלח מר הוציא" אלבוסתן" של

 הדרוזי החינוך על הממונה שהיה מי

 הזדמנות זו, שנים באותם והצרקסי

 .פועלו ואל אליו הערכה ולהביע לו להודות

 המשך הדבריםל

 יה דיגיטליתפדגוג משולחן המפמ"רים והמפקחים

 בגרות מתוקשבת 

במסגרת הלמידה המשמעותית, האגף 
הפדגוגי במגזר הדרוזי והצ'רקסי 
צועדים צעד נוסף המהווה מרחב 
לפיתוח ולגיוון הלמידה וההערכה 

 להרחבהבבחינות הבגרות.  

 

 כרמל אל בדלית M21 למידה מרחב

משרד החינוך, בהובלת מינהל הפיתוח, 

מקדם מהלכים באפיון ותכנון של המוסד 

. כחלק 21-החינוכי בהתאמה למאה ה

ממהלכים אלה נבנתה תכנית בשיתוף 

המינהל הפדגוגי ומינהל עו"ה לקידום 

מרחבי למידה חדשניים עבור מורים 

 לכתבה  יזמים מובילי פדגוגיה חדשנית.

 

שרה חסון כלת פרס שר החינוך 

 לנוער מתנדב

מעוררי   פרס שר החינוך לנוער מתנדב

השראה מוענק על ידי שר החינוך מר' 

  נפתלי בנט, להנצחת אלעד ריבן ז"ל.

 לכתבה

  פנימית ללמידה מוטיבציה טיפוח

 ספר בית

 פנימית מוטיבציה טיפוח" במאמר
 אבי פרופסור" הספר בבית ללמידה

 כוללת תיאורטית תפיסה מציג עשור
 פנימית מוטיבציה של הנושא לגבי

 לטפח חשוב מדוע מסביר, בלמידה
 מציג. בתלמידים פנימית מוטיבציה

 מוטיבציה המחזקים גורמים של מודל

 למאמר. ללמידה פנימית

 תציג אן'ג מבית סלאלחה אימאן

 יוזמה,בינלאומי בקונגרס ב"ארהב

 ,לשלום בדרך מחסומים להסרת

 בין אמצעי בלתי קשר ליצור במטרה"

 הצענו, הגבולות צדי משני אנשים

 שתאפשר פלטפורמה לפתח

, לתחביב שותפים לאתר לאנשים

 להרחבת קריאה. ".מטרה או עניין

 לכתבה

מדברת  אן'ג ביתמ עסלה אבו נסרין

על היוזמה שלה ומסבירה על מערך 

במטרה  תיכוןה לבנות מנטורינג

לקדם מעמד האישה הדרוזית 

ולפתוח ערוץ הכוונה העצמה ותמיכה 

לכל בעיה ושאלה שהתלמידות 

 לסרטון מציגות בפניהם. 

 בינתחומית הוראה תכנית

 מופעלת בבוקעאתא' א יסודי ספר בבית 

 הדעת בתחומי האומנות שילוב תוכנית

 והמדריכה המורה בהובלת. השונים

 טרביה ענתיר סוהאד לאומנויות הארצית

 למצגת

 הדרוזי במגזר דיגיטלית פדגוגיה

 השתלמות בשלומי -רקסי'והצ

 פדגוגית חדשנות תהליכי הובלת

 הספר בבית דיגיטלית

 הארצי במרכז השתלמות התקיימה

 הוראה לעובדי מקצועית להתפתחות

 ולמורים מקצוע רכזי, למדריכי בשלומי

 דעת מתחומי הדרוזי במגזר מובילים

, היסטוריה, מתמטיקה, מדעים: שונים

 נחשפו בהשתלמות. וערבית, אנגלית

 ולעיקרי עתיד מוטת לפדגוגיה המשתתפים

 לכתבה  .הלאומית התקשוב תכנית

 הפדגוגית  מהמזכירות 

 ר"ותמ ייחודיות תכניות כנס

 ערבית מורשת

 מתמטיקהאנגלית

 גיל הרך היסטוריה

 יעוץ חינוכי

 בנושא

 1.2019  1גיליון מס'

 יסודי חינוך

 אלשייך סאלח 'מרברכות 

 ,רב שלום

 איה' גב של החלטתה בברכה קבלתי

 דרוזי לחינוך האגף מנהלת, חיראדין

 בטאון של לאור הוצאתו לחדש, רקסי'וצ

 על הממונה מלשכת לאור שיצא' אלבוסתאן'

( 2003) ג"תשס השנים בין הדרוזי החינוך

 המשך הדבריםל .(2008) ח"תשס עד

 כולל הכותבים על במלואה מוטלת הכתבה תוכן על האחריות

 יוצרים זכויות על שמירה

https://docs.google.com/document/d/1ACB-NVDGPdqzxcinDaX-k59sJSTJVpDeCpXO0VKsf2U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ACB-NVDGPdqzxcinDaX-k59sJSTJVpDeCpXO0VKsf2U/edit
https://docs.google.com/document/d/1ACB-NVDGPdqzxcinDaX-k59sJSTJVpDeCpXO0VKsf2U/edit
https://sites.google.com/druzenet.tzafonet.org.il/digital-pedagogy/%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A9%D7%91%D7%AA?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1E_igKor8JgJutuwA7xW-p_rYkl_D5oVp__Hh_aSNLYQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1AfRihTHP0x-dCdCcMw9L8ltGJ2b-qFZLRcrIOFVKDqE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ql-rCiOzyjad_W_THaKfBqJ5uT6Qe83S/view?usp=sharing
https://newshaifakrayot.net/?p=119975
https://www.youtube.com/watch?v=UBQA2b_yuv8
https://docs.google.com/presentation/d/1saBtIzRmKLk0w5LABE87z3vMKN3vfx61Khzli5vlLg0/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/document/d/1OWo9KXF8ZkpWcyRM4xi8mdOSFlj1W7K9NU4EbJQXhpw/edit?usp=sharing
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/Pages/hp.aspx
https://docs.google.com/drawings/d/1IAMGwwooPgJa31S7AptsbrtA1CQ--aZ0TQ76Iu515uw/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSZuQjsNTNPw8yiSUY-qfg1ZDr7bXxWrdV-eAJ0HjKM/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1RYWpsR2Hm2R-WowGZklqFZpiKPkVUbG1qmf4e2vKw38/edit
https://docs.google.com/document/d/1qmyawHLNy9QnlS1IBY1gYqictatB5qPVaOs9SMK4beM/edit
https://docs.google.com/document/d/1qmyawHLNy9QnlS1IBY1gYqictatB5qPVaOs9SMK4beM/edit
https://docs.google.com/document/d/1qmyawHLNy9QnlS1IBY1gYqictatB5qPVaOs9SMK4beM/edit
https://docs.google.com/document/d/1qmyawHLNy9QnlS1IBY1gYqictatB5qPVaOs9SMK4beM/edit
https://docs.google.com/document/d/14EqxKH0I6TGaRkSJLFg5Rl4Zfv3hLezf6RIU_oyJBlM/edit
https://docs.google.com/document/d/1YIN3DcycAZytgPsmwsOBx_Fvkzo3wPIHfb7labz_jiY/edit#heading=h.jrbqqtpw0nc9
https://docs.google.com/document/d/15Ysj-c93mC2iMN-n2p6AeKaAAu4Qn-jx3YxMkVO8ARE/edit#heading=h.gm02yad358z2
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https://docs.google.com/presentation/d/1JFNq1jduDEUEs46qF9A9LhL6ICEfwPhC0_QRDs_yIbo/edit?usp=sharing
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