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 עלון בנושאי חינוך ותרבות במגזר הדרוזי והצ'רקסי

 האגף מנהלת דברי

 עמיתיי, אנשי חינוך וציבור יקרים,

אנו שמחים לשלוח אלכם את הגיליון 

השישי האלקטרוני של  "אלבוסתן". 

גיליון זה מאגד בתוכו פעילויות 

שהתרחשו לפני תקופת הקורונה 

שך מהל ובמהלך תקופת ההסגר.
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 אלבוסתאן   الُبستان

 אתר הייעוץ החינוכי חברה דרוזית צ'רקסית

המזכירות הפדגוגית ערכה כנס מקוון  

 2020חמישי "בקיוון הנכון" 

 לכתבה ...  מקרבים למידה מרחוק 

הלמידה מרחוק במערכת החינוך הדרוזי  

 והצ'רקסי במנהרת מגפת הקורונה 

בעשר השנים האחרונות עסק הפיקוח על  

 לכתבה .. והצ'רקסי התקשוב במגזר הדרוזי  

 

 2020סיפור משפחתי תש"ף 

   לכתבה     תחרות שנתית 

https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/publishment_6.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/publishment_6.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/horfish-alsabil.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/horfish-sultan-alatrash.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/links.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/horfish-a.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/julis-b.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/mgar-d.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/yanuck.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/milonbook-mona.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/social-meeting.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/heritage.aspx
https://youtu.be/878o98rlH3U
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/english.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/pedagogical-secretariat/Pages/hp.aspx
https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/academya-bareshet/cnasim/right-direction-conference/
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/about/Pages/school-principals-retire-2020.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/bokaata-flowers.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/pray-kindegarten.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/dalia-kindergarten.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/elworrod-kindergarten.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/dalia-kindergarten.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/songs-form-distance.aspx
http://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/Pages/hp.aspx
https://sites.google.com/s/1OEA-VasOKeWlzi8r9XUPDHpWDX_cZWVb/p/1elKJuv04CAt9B5ldFKLe-YhLJItRDmf4/preview
http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2020/elbustan/publishment_6/nizar.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/masadi.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ptabJ0zwxW0&feature=youtu.be
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/randa.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/present-play-sing.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/migar-d.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2020/elbustan/publishment_6/mona.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/seeds-of-peace.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/pkeen-alhekma.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/arts.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/kamel-program.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/music-in-schools.aspx
https://youtu.be/rIn5WZjAJDQ
אתר%20הייעוץ%20החינוכי
https://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2020/elbustan/publishment_6/gidagogy_live.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/druze_circassian/2020/elbustan/publishment_6/distance_learning.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/DruzeCircassianEdu/albustan/publishment_6/Pages/family-story.aspx

