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 2018كانون الثاني، 

 

  
 
 

  قةلنشاطات/ فّعالّيات م  1التالميذمكاشفة
ّ
 .( القريبة كذلك األعياد واملناسباتو ) الربيعو  عطلتي الشتاءب تعل

  ق بقیم من خالل أنشطة مھارات تعزيز ل تربوّية/ التالميذ بمضامين قيمّية مشاركة
ّ
مفتاح القلب،  تتعل

ق
ّ
  ،/ باألعياد/ باملناسباتبالربيع لها عالقة بالشتاء/ وموسيقّية / قصصّيةأدبّیة بأعمال وأخرى تتعل

ً
 فضال

  الثقافّیة األنشطة من متنّوعة مجموعة عن
ّ
 .في الدراسة االعتيادّية برنامج النواة تي تتعّدى وال

  باختيارهاهي املدارس برامج إثراء تقوم تفّعل.  

 

  

ا البرنامجيبدأ  • ق ب موضوع حول  افتتاحّية بجلسة يوميًّ
ّ
 مثل)املناسبات / األعياد/ الربيع الشتاء/: يتعل

 .التالميذ مع بمحادثة وينتهي"( اليوم أغنية"

 الربيع/ األعياد/ املناسبات.  الشتاء/بموضوع  إلثراءل ّجهةمو  والفّعالّيات األنشطة •

  ، وساعة محادثة باللغة العبرّية. معّينة حول مناسبةباللغة العربّية " قّصة ساعة" تنفيذ يتّم  يوم كّل  •

نّفذ يوم كّل  •
ُ
جرى  ،ةاالجتماعيّ  القيم مجال في ات/ فّعاليّ اتنشاط ت

ُ
 اجتماعّية بين املرشد محادثة  وت

قة بم وضوعاتم والتالميذ حول 
ّ
 .التالميذ حياةتعل

 .خالل اليوم يل دورات إثراءتفع •

 

 

                                                           
ر، وهي موجهة إلى الجنسين على حّدٍّ سواء 1

ّ
 وردت الصياغة باملذك

 

 وصف البرنامج

 التربوّي  سار امل
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 طواقم التعليم

 الفئة العمرّية وفق

 

ز على مستوى البلدة
ّ
 مرك

  تربوّية، عروض دورات،: قّيمة إثراء ميزانّية

 ...وغيرها لإلبداع وموادّ  عمل لوازم

حراسة املؤّسسة  كما هو  

 
ّ
 الدراس يّ  العام خالل بعمت

  إلدارة ميزانّية

 وتطبيقه املشروع

بات
ّ
 البرنامج مرك

تطبيقّي  نموذج 

 األحد إلى الخميس من برنامجأّيام ال   

         برنامجالساعات 
 :13:00 -8:00في املدرسة 

 13:00 -7:30رياض األطفال: في 

           هدفال جمهور    

التعليم في سنوات 6-3 جيل من األطفال رياض أطفال 

 الخاّص. والتعليم ،العادي

العادّي  التعليم في الثالثة حّتىاألولى  الصفوف تالميذ ،

 الخاّص. والتعليم

 املجموعة في التالميذ عدد 

األطفال رياض في. 

تي تقع تحت إشراف املدارس في
ّ
 الوزارة. ال

         برنامجال مكان تنفيذ  

22 املسموح املعّدل -األطفال رياض في   
ً

 .طفال

ا 25 املسموح املعّدل -املدارس في
ً
 التعليم في تلميذ

 الخاّص. التعليم في تالميذ 8و العادّي،
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 أّيام 5

 عطلة الربيع في شهر نيسان خالل

01.04.2018 – 05.04.2018 

 

 

 

 

 

  أّيام 5

   ّي عبر عطلة الفصح ال خالل

 

25.03.2018- 29.03.2018 

 2018-2017 الدراس يّ  العام في فّعالّيات البرنامج  أّيام 

 

 

 

 أّيام 5

 الشتاءفي عطلة 

 أّيام 5

 في عطلة الربيع

 

 

 

 أّيام 5

   / الحانوكانوارال   في عطلة

 أّيام 5

  ّي عبر في عطلة الفصح ال

 2019-2018 الدراس يّ  العام في فّعالّيات البرنامج  أّيام 

 جهاز التعليم العربّي  جهاز التعليم العبرّي 

 جهاز التعليم العربّي  جهاز التعليم العبرّي 
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 اشتراك الهل لكّل يوم في البرنامج 

 

 الجباية لتلميذ  دائرة االحصاء املركزّية حسببعنقود ال
ّ

 تلميذ لو  ،عادّي في الصف
ّ

 خاّص الفي الصف

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

 ش.ج 20 5

 ش.ج 20 6

 ش.ج 20 7

 ش.ج 30 8

 ش.ج 30 9

 ش.ج 30 10
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 ا في تعزيز أهداف اللغة. ا هامًّ ا عنصرً أيضً تعتبر ، و والثقافيّ  والروحيّ  العاطفّي الفرد  قراءة الكتب عالم تثري املطالعة و 

 
ّ
  ت قدراتهم على القراءة والكتابةاددز ا ،قرأ التالميذ أكثرما كل

ّ
 تزدادا، و هممهارات تر ، وتطوّ ثروتهم اللغوّية سعتوات

 معلوماتهم و 
ّ
 املطالعة أو، فعلى الطالقة في الكالمو على الكتابة مقدرتهم  رتوتطوّ  ،وّي اللغو  ع عاملهم املعرفّي سات

 جزء من عمليّ ك، ولكن فقط متعةللليست  القراءة 
ّ
  ة.م الطبيعيّ ة التعل

 األسرة داخل لسنوات تستمّر  األمد طويلة سيرورات هي القراءة حّب  والتربية على ،القراءة تعزيز عادات إّن 

  الصغار. ةالتعليميّ  ساتواملؤّس 
ّ
  إلى يصلون  ذينال

ّ
 وفي املنزل  في الكتبتعاملوا مع أن لهم و  سبق قد األول  الصف

طلبون بأنفسهم أن يو بل  ، السرور بكّل  على قراءة الكتاب يقبلون  ما وعادة بالغ، وسيط خالل منوذلك  ،الروضة

 ،ويتصّفحونها كتابً يختارون ثّم  ،ويتصّفحون الكتب في املكتبة بمبادرتهم الذاتّية .لفضّ امل همكتاب بالغ قرأ لهمي

مة في املحادثةو  ،ويتعّرفون على مجموعات من الكتب
ّ
  يشاركون املعل

ّ
يعّبرون  اوأحيانً  ،ة سرد القّصةفّعاليّ  أعقبت تيال

  دور  ما. فّعالّية، أو ن الشخصّية القصصّية من خالل الرسمعن موقفهم م
ّ
 تشجيعب االستمرار  هو هنا ةماملعل

  .ليومّي برنامجهم ا من اجزءً  تصبحل القراءة على التالميذ

 

 نشاطات وفّعالّيات: -املطالعة

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm 

 : براعماملطالعة وقراءة الكتب ضمن برنامج 

 netsaneem.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/motalaa 

 :الخامسة -املطالعة وقراءة الكتب للصفوف الولى

 http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/kreaa_arb.pdf 

 :نلعب ونتعلم -أنشطة لغوّية

 ac.il/units/ar/lashon/words.aspxhttp://ar.ofek.cet. 

 

 روابط إلكترونّية للمطالعة والنشطة اللغوّية 

 

  باللغة العربّية ساعة قّصة.1 

 (إلزامّي )              

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinohLesoni/main9.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/motalaa-netsaneem.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/motalaa-netsaneem.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/kreaa_arb.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/kreaa_arb.pdf
http://ar.ofek.cet.ac.il/units/ar/lashon/words.aspx
http://ar.ofek.cet.ac.il/units/ar/lashon/words.aspx
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ّ
ابة، مالئمة محادثة يومّية بين املرشد والتالميذ، وبين التالميذ أنفسهم باللغة العبرّية حول مواضيع مثيرة، جذ

 .()نوص ي باختيار  مرشد تكون لغته الّم العبرّية .هملعامل

 

 

 مفتاح القلب ضمن برنامج براعم:

  ةاالجتماعيّ  ةيّ القيم لألنشطة االقتراحات من عةمتنوّ  مجموعة" القلب للبراعم مفتاح" كّراسة تشمل
ّ
 عتشّج  تيال

 .ة من خالل  املتعة والتدريبيّ الفّعالب املشاركة على تالميذال

قة ب ةاالجتماعيّ  القيم توضيح  املقترحات تتيح هذه
ّ
ن خالل التدريب مع طاقم )مجموعة م ،التالميذ عالماملتعل

 .املتبادل االحترام على رتكزي  حوار إدارةو  ،ةاالجتماعيّ  املشاركةو  ،اإلبداعيّ  التفكير وتحّفز على ،صغيرة(

 :مفتاح القلب ضمن برنامج براعم

 netsaneem.pdf-http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftah 

 :ضمن برنامج براعم -الحياة مًعا برفقة الوالد

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/alhyatbrefkatawlad.pdf 

  -ةالقيم االجتماعيّ 
ّ

 الّول: القيمّية للصف

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahawal.pdf 

  -ةالقيم االجتماعيّ 
ّ

 الثاني: القيمّية للصف

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahtane.pdf 

  -ةالقيم االجتماعيّ 
ّ

 الثالث: القيمّية للصف

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahthaleth.pdf 

 

 بمجال اللغة العبرّيةفّعالّيات . 2

 (إلزامّي )

 إ

 

 قيمّية -فّعالّيات تربوّية. 3

 

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftah-netsaneem.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftah-netsaneem.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/alhyatbrefkatawlad.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/alhyatbrefkatawlad.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahawal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahawal.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahtane.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahtane.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahthaleth.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/moftahthaleth.pdf
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 مبنيّ  حوار من خالل اللقاء وإنهاء ،/ الشتاء/ األعياد/ املناسباتالربيع موضوع حول  أغنية طريق عن اليوم ّيةافتتاح

 على التعاطف والتعاضد واأللفة بين التالميذ.

 :ة اليوم واختتامهافتتاحيّ 

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/yamdrasy.pdf 
 

 

 

 

 

 إدارة العاملين في سلك التعليم.التربوّية و السكرتارية و  مبادرة مشتركة بين اإلدارة التربوّية وه "أغنية لكّل يوم"برنامج 

  يوم" لكل   أُغنية"برنامج  أهداف

  .اليوم الدراس ّي بأجواء موسيقّية هادئة لطيفة وحضارّية أن نفتتح   .1

2.  
 

 العربّية. اناثقافة موسيق تالميذ املرحلة االبتدائّية إلى أغانٍّ جميلة من أن نكشف

3.  
 

 و  ،أبرز املطربين واملطربات في العالم العربّي  التالميذ إلى أن نكشف
ّ
غنية العربّية وساهموا في ال

ُ
ذين حملوا راية األ

 
ّ
 وتطّورها. ة ومكانة شامخة في تاريخ املوسيقا العربّيةقها، ونعتبرهم قام  تعزيزها وتأل

 أ .4
 

ذين لهم  ن نكشف
ّ
 في إنتاج املوسيقا العربّية في العالم العربّي.  مرموقةمكانة أثر كبير و التالميذ إلى أبرز امللّحنين ال

ا حول مو  ونتيح    أن نثير   .5
ً

ومدى  ،وربطها مع واقع التالميذ ومع ما يحيط بهم ،األغاني املختارة ضوعاتنقاش

 ضمون كلمات األغاني، بحسب الفئة العمرّية للتالميذ.مع م   عاطفهمفاعلهم وتت

ن خالل ما األ نسانّية و اإللقيم التالميذ على اأن نرّبي  .6  تزخر بها. تستدعيها األغاني و خالقّية من

7.  
 

ن خالل األغاني واملغنى. أن نعّرف  التالميذ على الحضارة املوسيقّية العربّية من

ن خالل القوالب اللغوّية أن نثري   .8  والوسائل البالغّية الخاّصة في األغاني.، القاموس اللغوّي لدى التلميذ من

موسيقّية مدرسّية، مثل: لقاءات لغناء جماعّي، فّعالّيات غنائّية مع األهل والتالميذ،  -تجربة شعورّية أن نتيح   .9

 ملّحنين، شعراء، مغّنيين، فّعالّيات متعّددة األجيال...عازفين، مقابالت مع 

 

 تتامهواخ افتتاحّية اليوم .4

 "برنامج أغنية لكّل يوم. "5

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/yamdrasy.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/yamdrasy.pdf
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 البرنامج تفاصيل

ا داخل   ينّفذ البرنامج يوميًّ
ّ

 ثابت ودائم. وبشكل راس يّ الد يومال  بداية مع  ،الصف

 .دقيقة 15  :الفّعالّية ةمّد 

 يتضّمن اللقاء:

ا.استبدال يتّم و  األسبوع، مدار علىيوم الدراس ّي ال تحتفت األغنية قترحة: امل ة األغانيمجموع  من أغنية•    ها أسبوعيًّ

 ةشخصيّ و  ةعاطفيّ  قضاياما تثير من  أو  ،األغنية توحيه امّ ع التعبيرميذ تتيح  للتلة  قصيرإجراء محادثة صباحّية  •

ر األغنية هي أداة لل – هتهمّ  ةاجتماعيّ و 
ّ
 قّوة  وتأثير. في كلماتهاو تفك

 

 

 

 

 

 

 :أعياد ومناسبات

 http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/ayad.pdf 

 http://web.macam.ac.il/~omarym/Mnasbat.htm 

 املولد النبوّي الشريف:

 http://web.macam.ac.il/~omarym/Mawlid_Shareef.htm 

 :عيد امليالد املجيد

 almylad.htm-yd-http://www.warda.com/alab 

 :رأس السنة امليالدّية

 index_.html-Corner/Kids-takla.org/Kids-https://st 

 

 

 

 

 ومناسبات أعياد. 6

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/ayad.pdf
http://web.macam.ac.il/~omarym/Mnasbat.htm
http://web.macam.ac.il/~omarym/Mnasbat.htm
http://web.macam.ac.il/~omarym/Mawlid_Shareef.htm
http://web.macam.ac.il/~omarym/Mawlid_Shareef.htm
http://www.warda.com/alab-yd-almylad.htm
http://www.warda.com/alab-yd-almylad.htm
https://st-takla.org/Kids-Corner/Kids-index_.html
https://st-takla.org/Kids-Corner/Kids-index_.html
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  لتالميذ اتالرياضيّ  في األنشطة من عةمتنوّ  جموعةم
ّ

 :األّول  الصف

 https://www.matific.com/isr/ar/grades/1G 

 http://math2012.com/math_grade_1.html 

  لتالميذ اتالرياضيّ  في األنشطة من عةمتنوّ  مجموعةابط و ر 
ّ

 :الثاني الصف

 https://www.matific.com/isr/ar/grades/2G 

 http://math2012.com/math_grade_2.html 

  لتالميذ اتالرياضيّ  في األنشطة من عةمتنوّ  مجموعةابط و ر 
ّ

 :لثالثا الصف

 https://www.matific.com/isr/ar/grades/3G 

 http://math2012.com/math_grade_3.html# 

محقيبة إ
ّ
 :ثراء رياضّية للمعل

 http://math2012.com/for_teacher.html 

 

 

 

 

 http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/mishakim_60_web1.pdf 

 http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/Mischakim.pdf 

 

 

 

 

 

 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/TsrichatHakim.htm 

 bin/health/boom_guide.pl?Id=60-http://kids.gov.il/cgi 

 إثراء رياض يّ . 7

 بدنّية تربيةصّحة و . 8
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  الفّن  فروع من العديد ذلك في بما ة،يّ الفنّ  األنشطة من واسع مجال هو البصرّي  الفّن 
ّ
 التصميم مع تتعامل تيال

  ،والشكل
ّ
 ة،التشكيليّ  الفنون  من أخرى  أنشطة اأيضً  البصرّي  الفّن  ويشمل. البصر ةحاّس  قبل منإدراكها  يتّم  تيوال

 
ّ
 .امعً  واللمس البصر تّم إدراكها عن طريقي تيال

 الرسم :مثل ،فقط ةجماليّ  قيمة يخلق قد بعضها أّن  حين في: منها للغرض اوفًق  ةالبصريّ  الفنون  املّتبع تقسيم ومن

 مفيدة أشياء تنظيم هو ةالبصريّ  الفنون  من آخر جزء من والغرض. إلخ والنحت والتوضيح والتصوير والطباعة

. ةاملعماريّ  والهندسة ،الداخليّ  والتصميم ،التطبيقّي  الفّن : مثل فّنّية، ةجماليّ بصورة  معلوماتتنظيم  أو لالستخدام 

  همن قريبان هماولكنّ  ،بصرّي ال للفّن  قالضيّ  التعريف في ةاملعماريّ  والهندسة التصميم تضمين يتّم  لم
ّ
 .به انر ويتأث

 أوّ  هو بالفّن  واالنشغال
ً

ه إلى باإلضافة ،والجماعة الفرد عن للتعبير أداة ش يء كّل  وقبل ال
ّ
 نوعها من فريدة أداة أن

 تفكير  اتستراتيجيّ لفهم وإوا ،حديثوال اإلبداع الكثير ويجلب. املعرفة من وواسعة عةمتنوّ  مجاالت على تحتوي 

 .عديدة

 :روابط

 http://krokotak.com/ 

  ok.com/https://www.facebo1120190484734678المبدعة-األنامل-روضة- 

 https://www.facebook.com/bilal.amel.mannoun/ 

 https://www.facebook.com/BabyEffect/ 

 1706531682970667/-Bricoleur-Petit-https://www.facebook.com/Le 

 .gov.il/files/ChinuchMukar/pdf/etz_perach.pdfhttp://meyda.education 

 http://meyda.education.gov.il/files/charedy/zeva_teva.pdf 

 http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/rain.pdf 

 

 

 

 

 https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/jerusalem_2016/ 

 

 

 بصرّي فّن . 10

 

 فّعالّيات حول مدينة القدس. 11

http://krokotak.com/
https://www.facebook.com/%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9-1120190484734678
https://www.facebook.com/bilal.amel.mannoun/
https://www.facebook.com/BabyEffect/
https://www.facebook.com/BabyEffect/
https://www.facebook.com/Le-Petit-Bricoleur-1706531682970667/
https://www.facebook.com/Le-Petit-Bricoleur-1706531682970667/
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/pdf/etz_perach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/ChinuchMukar/pdf/etz_perach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/charedy/zeva_teva.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/charedy/zeva_teva.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/rain.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Charedy/rain.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/jerusalem_2016/
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 16:00- 8:00مقترح برنامج عمل بين الساعات 

 مضمون الفّعالّيات 2التوقيت

 الربيع/ األعياد/ املناسبات. بموضوع الشتاء/" أغنية لكّل يوم:" لقاء الصباح 8:00-8:30

 .االستماع لقّصة، محادثة، فعالّية إبداعّية بأعقاب القّصة ساعة قّصة: 8:30-9:30

9:30-10:00 
 وألعاب/ فّعالّيات في الساحةاستراحة الكل 

 .ُيفّضل إجراء فّعالّية حول نمط حياة صّحّي قبل الوجبة

10:00-11:30 

 كّل  

 يوم 

 يتّم  

 فّعالّية  اختيار 

 لإلثراء

 فّعالّيات إثراء:

 ات، وبإشراف املرشدين ضمن
ّ
 محط

 مسرحّي/موسيقّي  عرض فّني مشاهدة  

  دورات إثراء 

 عرض فيلم 

 ...آخر 

 وألعاب في الساحةاستراحة  11:30-11:45

قة بحياة التالميذ.: االجتماعيّ  -فّعالّيات في املجال القيمّي  11:45-13:00
ّ
  محادثة اجتماعّية حول مواضيع متعل

13:00-14:00 

 وجبة الغداء

 .قبل الوجبة يفّضل إجراء فّعالّية حول نمط حياة صّحيّ • 

 بعد تناول  من املستحسن إعطاء التالميذ• 
ّ

 ..لوجبات.اأدواًرا بالتناوب مثل: تحضير املائدة، توزيع الوجبات، ترتيب الصف

 "ألعاب الحارة -ألعاب شعبّية" –تمارين رياضّية في الساحة 14:00-14:45

14:45-15:45 

 كّل  

 يوم 

 يتّم  

 فّعالّية  اختيار 

 لإلثراء

 فّعالّيات إثراء:

  (.ة"، عمل حّر للفّعالّية  الصباحّية "ساعة قصّ أنشطة  إبداعّية )متابعة.. 

 ألعاب متنّوعة 

  ق بالفصل/ باملناسبة
ّ
 فوازير ومسابقات تتعل

 ...آخر 

 مجموعات صغيرة. ضمن  -إلجمال اليوملقاء وّدّي  15:45-16:00

                                                           
تستطيع املدرسة تغيير موعد االستراحة بحسب برنامجها. – هذا مقترح لبرنامج 2
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 13:00 -8:00رنامج عمل بين الساعات مقترح ب

 مضمون الفّعالّيات 3التوقيت

 الربيع/ األعياد/ املناسبات.  بموضوع الشتاء/" أغنية لكّل يوم:"الصباحلقاء  8:00-8:30

 .االستماع لقّصة، محادثة، فّعالّية إبداعّية بأعقاب القّصة ساعة قّصة: 8:30-9:30

9:30-10:00 
 وألعاب/ فّعالّيات في الساحةاستراحة الكل 

 .ُيفّضل إجراء فّعالّية حول نمط حياة صّحّي قبل الوجبة

10:00-11:30 

 كّل  

 يوم 

 يتّم  

 اختيار فّعالّية 

 لإلثراء

 فّعالّيات إثراء:

 ات، وبإشراف املرشدين ضمن
ّ
 محط

 مسرحّي/موسيقّي  مشاهدة عرض فّني  

   دورات إثراء 

 عرض فيلم 

 ...آخر 

 وألعاب في الساحةاستراحة  11:30-11:45

قة بحياة التالميذ.: االجتماعيّ  -فّعالّيات في املجال القيمّي  11:45-12:45
ّ
  محادثة اجتماعّية حول مواضيع متعل

 مجموعات صغيرة. ضمن -إلجمال اليوملقاء وّدّي  12:45-13:00

  ." انظر الرابط:.على موقع قسم "أ" للتعليم االبتدائّي باللغة العربيّة تحت "جديد... جديد. هذا البرنامج متوفر مالحظة:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/homePageArabic.htm 
 

 باحترام،

 صالح طه                                                                                              عبد هللا خطيب          

ز التعليم العربّي                                                                                         للتعليم كبير قسم مدير      
ّ
  مفتش، مرك

  االبتدائّي  للتعليم أ قسم                                                                                   في املجتمع العربّي           
 

 شموئيل أبوآب، مدير عام الوزارة - نسخ ِلـ:

 ميري نافون، القائمة بأعمال مدير اإلدارة التربوّية -

 املدير العامّ  جيال نّجار، نائب -

 إيتي ساس ي، مديرة قسم أ للتعليم االبتدائّي  -

ش، د. حسام ذياب،  -
ّ
 في جهاز التعليم العربّي  التحصيل العلمّي  عن مسؤولمفت

ش ي اللوية ية و مديري اللو  -
ّ
 مفت

ش ي املدارس  -
ّ
شين املهنّيين و مفت

ّ
 املفت

  مرشدي التربية االجتماعّيةو مرشدي التربية اللغوّية  -

                                                           
 تستطيع املدرسة تغيير موعد االستراحة بحسب برنامجها. – هذا مقترح لبرنامج 3
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