
 البرنامج المشترك
 

 
 : الرؤیا

ستكون إسرائیل بین الدول الخمسة عشر الرائدة في العالم في جودة التعلیم، في مواضیع الریاضیات  2025نا ألنفسنا ھدفا: في العام وضع

ضع إسرائیل في وضعیة في جودة الحیاة وی سناحقق تححقیق ھذا الھدف سیقلّص الفجوات، ویطور العلوم، ُیعّزز األمن، یُ والعلوم والتكنولوجیا. ت

 .21انطالق نحو الربع الثاني للقرن ألـ 

 

 

  المھّمة الُمشتركة:
نویة في بنجاح في مسارات الریاضیات والفیزیاء والكیمیاء والھندسة في المدارس الثاو لذین یتعلمونھّمة الماثلة أمامنا واضحة ـ ُمضاعفة امال

معاییر االمتیاز وفق المحّددات  ،وخالل عشر سنوات ،بالمئة من التالمیذ على األقّل في كل فوج 20بأن یستوفي إسرائیل. النجاح مشروط 

  القطریة والدولیة. 

                       

 

 



 

 : غایتنا
.متمّیزوى من التمتع بحقھم في التعلّم في مست یذ من كل المجتمعات وفئات السكاننرى غایتنا في قدرتنا على تمكین الكثیر من التلمیذات والتالم  

 نؤمن بأنھا الطریق لنفتح أمامھم فُرصا لحیاة متواصلة النجاح مزدھرة وِمعطاءة.

 

 سنوات) 10-8األھداف للمدى البعید (
 التالمیذ:

  وحدات في الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا. 5. زیادة عدد التالمیذ الذین یختارون وُینھون بنجاح 1

 في الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا. 21تون قدرات عالیة ومھارات بحثیة ودراسیة تتناسب والقرن ألـ . زیادة عدد التالمیذ الذین یثب2

 5سكان األطراف، التلمیذات، الوسط غیر الیھودي، الوسط الحریدي ـ الذین یختارون وُینھون . زیادة عدد التالمیذ من مجموعات الھدف: 3

  وحدات ریاضیات وعلوم وتكنولوجیا.

 : مونالمعل
 المعلمین الذین یختارون ویواظبون على تدریس الریاضیات والعلوم.المعلمات وزیادة عدد  .1

 زیادة عدد معلمین ومعلمات الریاضیات والعلوم ذوي التأھیل ومھارات التدریس النوعیة والمناِسبة. .2

 

 :   تمّیزما ھو ال
والتفكیر والتطبیق تدمج بین  ھو درجة عالیة من الفھم ز ـ االمتیاز ـالتمیّ في التعلیم ـ  لتمّیزاریق إلى المستقبل توجب تطویر الط •

بالحصول على معلومات  ةلحّل مسائل ومواجھة حاالت صعبة. ھذه القدرة مشروط لمھارات والفھم واإلبداع المطلوبالمعرفة وا

األخالقیة والمسؤولیة االجتماعیة  قَِیم االستطالع والمبادرة القائمة على وفي القدرة على التحلیل والتعلّم وتطویر حبّ  واسعة

 والشخصیة.

                       

 

 



ـ ویوسعونھا. یطورون قدرة تتأسس على البحث والتطبیق اللذین ُیتیحان فحص  یبنون بالتدریج القاعدة المعرفیة التالمیذ المتمّیزون •

  نواٍح مختلفة في مواضیع مرّكبة وتحلیل وشرح وإنتاج معرفة جدیدة.

بشكل أفقي ولوجرتمي وكذلك بشكل إبداعي ونقدي. یقیمون الروابط ، ون مھارات ویتمتعون بتفكیر منطقيالتالمیذ الممتازون یطور •

المرّكبة بین المجاالت ومصادر المعرفة. یترجمون ویقارنون ویقّیمون استراتیجیات مختلفة لحل مسائل ویستخلصون االستنتاجات في 

 مستوى تجریدي عاٍل.

یستمتعون بالتحدي وحّل مسائل مرّكبة ومستعدون  التالمیذ الممتازون یطورون میزات مثل الیقظة واإلبداع ویتحملون المسؤولیة. •

للمواظبة واالجتھاد والتمرین، یصمدون أمام الصعوبات وحاالت الضغط، من خالل إبداء مثابرة وإصرار وصبر. یعرفون التعلّم من 

 بیرة على التواصل البین ـ شخصي والتعاون مع اآلخرین.األخطاء ویتمتعون بقدرة ك

. ال یخشون األھداف العالیة ویسعون إلى فتح اآلفاق. التالمیذ الممتازون مدفوعون بالصبر واالستقامة ومراعاة األصول واإلنصاف •

سؤولیة األخالقیة النابعة من استعمال ملتزمون بالحقیقة من خالل تذویت محدودیات العلم ومبدأ الشّك. التالمیذ الممتازون واعون للم

 المعرفة العلمیة ویسعون دون انقطاع إلى تطویر المجتمع الذي یعیشون فیھ.

 

 

 : ما ھو التعلیم النوعي
التفكیر ُتؤمن بكل تلمیذة وتلمیذ وتناسب نفسھا للقدرات والصعوبات وطریقة و ،الطریق إلى تنفیذ المھّمة تتعلّق بالقدرة على ضمان تعلیم نوعي

 ووتیرة التعلّم,

. التعلیم النوعي یستدعي مستوى مھنیا عالیا وتحدید األھداف الطموحة والدعم وبناء الثقة تحقیق االمتیازنرى في التعلیم النوعي مفتاحا أساسیا ل

 وإعداء تغذیة عائدة وممّكنة.

ة مھنیة تعمل بشكل منھجي من خالل التمحور الدائم في فقط في حال حصولھ ضمن مجموع في مفھومنا، تعلیم نوعي كھذا ُیمكن أن یزدھر

 التالمیذ وتعلّمھم.

 

 تعریف حدود نشاط المبادرة:
مجاالت  من أجل ضمان التمحور والنجاعة والحّد األقصى من طاقة التأثیر لھذه المبادرة في تحقیق مھمتھا وبعد النقاش في لجنة التوجیھ تم تحدید

 العمل التالیة:

 قوس التمّیز .1
  وھي اختصار لـ: STEM""  لتطویر مواضیع ألـ الشاملفي التعلیم التكنولوجي وتعمل في السیاق  المبادرة التمّیزتطّور 

)Science, Technology, Engineering and Math(. 

                       

 

 



واضیع اتجاھات واضحة ُتشیر المواضیع العلمیة التي ستتمحور فیھا المبادرة لتطویر التمّیز: الریاضیات، الفیزیاء، الكیمیاء. في ھذه الم

إلى ھبوط عدد التالمیذ ونقص في المعلمین. تقّر المبادرة بأھمیة تطویر التمّیز في موضوع البیولوجیا أیضا إال أنھ تقّرر في ھذه 

 المرحلة عدم التمحور فیھ.

 تأكید على علوم الحاسوب. المواضیع التكنولوجیة التي ستتمحور المبادرة لتطویر التمّیز فیھا ھي: مواضیع الھندسة مع

 

 مریةالفئات العُ 
تطویر التعلیم العلمي ـ التكنولوجي في المرحلة اإلعدادیة والثانویة. وھذه ھي نقطة الزمن المفصلیة التي یقرر ستتمحور المبادرة في 

میة االنكشاف لمواضیع علمیة فیھا التالمیذ بخصوص مسار التعلیم خاصتھم وینخرطون في المساقات المناسبة.  تعترف المبادرة بأھ

تطّور المبادرة نشاطا لھا في   وتشجیع التمّیز في أجیال أصغر في نھایة المدرسة االبتدائیة كنقطة زمنیة مفصلیة أخرى. تكنولوجیة

  بموجب قرارات لجنة التوجیھ. أجیال اصغر في وقت الحق

                       

 

 


