
 

بية وزارة إرسائيل، دولة   والتعليم التر
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ي  ن
ّ
يات المرب

ّ
اء، والمرب

ّ
  األعز

ل
ّ
ورة نهاية البجروت امتحانات تشك بوّية السير    ةالتعليميّ و  الير

 سنواته خالل التلميذ بها يمّر  التر

  
 
بية جهاز ف    والتعليم، الير

ض من والتر  والمهارات والمعرفة القيم خاللها من تنعكس أن المفير

  
بية وزارة تعمل. تعليمه أثناء اكتسبها التر    21 الـ القرن مهارات  دمج عىل والتعليم الير

 
 امتحانات ف

عتي  . وموثوقّيتها صالحّيتها عىل الحفاظ مع البجروت،
ُ
 اإلنسانّية، العلوم مواضيع دراسة ت

اث االجتماعّية ون خّريجير   تطوير من امهم   جزًءا والير
ّ
فير   الرفيعة، بالقيم يتحل

ّ
 ومشاركير   مثق

ا رغبة. إرسائيل ودولة المجتمع إىل باالنتماء شعور لديهم الذين
ّ
   من

 
 هذه عىل المحافظة ف

   ووضعها المواضيع
بويّ  العمل مركز ف  ، الير ّ ا المدرس 

ّ
نا شهرين واىل  ح قبل أعلن

ّ
 مساًرا سنبلور أن

ا
ً
   البجروت المتحانات جديد

  . اإلنسانّية العلوم مواضيع ف 
نا رّصحنا الوقت ذلك ف 

ّ
ّسخ أن  سي 

   المواضيع هذه مكانة
بويّ  العمل جوهر ه   التر  .الير

ير    عىل حافظنا الجديد، المسار وبلورة صياغة طوال
َ
ير    قيمت

َ
اكة: مهّمت  عقدنا. والشفافّية الشر

، المدارس، مديري مع اجتماعات مير 
ّ
   المعل

ّ
بية أقسام مديري ممثىل مة والتعليم، الير

ّ
 منظ

، مير 
ّ
ىل   الجامعات، رؤساء لجنة ،التعليمّية المواضيع لجان رؤساء المعل

ّ
 األمور أولياء قيادة ممث

ب ومجلس
ّ
  . الطال

ورة بدأنا المقابل، ف     شارك. محوسبة" جمهور مشاركة" بسير
ورة ف   السير

ة حواىل   ، المدارس، مديري من آالف عشر مير 
ّ
ب األمور أولياء المعل

ّ
 .والطال

   األفكار من غنّية مجموعة عالجنا
 بصياغة قمنا ضوئها وعىل المجموعات، كلّ  طرحتها التر

ن التوجيهّية؛ ومبادئه المسار ، تغيت  ّ ي ة مرونة تدريج  ام ،كبت   المطلوبة المعرفة بأساس التر 

 المسار تطبيق سيتّم . والموثوقّية التصديق الرقابة، ،21 الـ القرن مهارات تطوير ،للتلميذ

ا ا تدريجي 
ً
 .واستعدادها التحتّية بنيتها مدرسة، كلّ  الحتياجات وفق

نا اليوم ّ  المسار نشر مير   المدارس، لمديري بشكل رسم 
ّ
ا،. والجمهور المعل

ً
   سوف الحق

 مع نلتقر

شير  
ّ
   المفت

   األلوية، ف 
ن المقبل األسبوع وف  ي

 
 مديري لجميع مؤتمًرا سنعقد 21/03/2023 ف

ع المسار المؤتمر يتناول. المدارس   . بتوسُّ
   المقابل، ف 

شون يلتقر
ّ
زون المفت

ّ
 لمجاالت المرك

  مع المعرفة
ّ
 . الزوم عي   مير  المعل

ّ
أ ال جزًءا اللقاءات هذه لتشك    السياسات من يتجزّ

زها التر  نعزّ

اكة أجل من    ة،والشفافيّ  الشر
 ذلك بعد. فيها تشاركوا أن لنا بالنسبة المهّم  من ذلك ضوء وف 

ة، ورة سنبدأ مبارسر مة، تنفيذ بسير
ّ
ر منظ

ّ
   للقضايا والحلول االستجابات خاللها نوف

طرح التر
ُ
 .ست

  
  المناسبة، هذه ف 

ّ
   شاركوا الذين األشخاص من العديد نشكر أن نود

ات ف   بال االجتماعات، عشر

 
 
ّ   إىل إرسائيل تالميذ لقيادة األنسب اإلطار لصياغة ،للك    التمير

 .21 الـ القرن ف 



 أسافنتسلِئلالسّيدن كيش يوآف الكنيست عضو

بية وزير بية وزارة والتعليم التر  والتعليم التر


