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كلمة رئيس البلدية

أهل بلدي األعزاء 
العام  بافتتاح  التهاين  بعبارات  الطلبة  أبنائكم  ومن  منكم  أتقدم  أن  يسعدين 
والتميز  النجاح  بوافر  الطالب  لجميع  الصادقة  التمنيات  مع  الجديد،  الدرايس 

والتألق.

لقد وضعت إدارة بلدية عرابة قضايا التربية والتعليم عىل رأس سلم أولوياتها، ايماناً 
منا بأن هذا هو السالح األمىض واألقوى الذي إن امتشقته الشعوب ارتقت وعلت 

وحصنت نفسها من جميع الظواهر السلبية واآلفات اليت تنخر عظام المجتمع.

ونحن يف بلدية عرابة سنواصل االستثمار يف التربية والتعليم من أجل تحقيق هذه 
الغايات. وعليه فإننا نعلن لكم أننا سننتقل يف جهاز التربية والتعليم يف بلدنا إىل 
المدارس االبتدائية ويتزامن ذلك مع  التسجيل أمام الجميع يف جميع  فتح باب 
إبراز ما تتميز به كل مدرسة عن غيرها وصوال إىل خلق حالة من التنافس يف التميز 

بين المدارس.

وأهايل  التدريسية  والهيئات  المدارس  إدارات  مع  بالتعاون  قادرون  بأننا  نؤمن  إننا 
وليك  ويتميزوا  ينجحوا  ليك  لطالبنا  واألدوات  الظروف  أفضل  توفير  عىل  الطالب، 
ننهض بجهاز التربية والتعليم. وال يسعين يف هذه المناسبة إال أن أتقدم بالشكر 
الوفير من القائمين عىل هذا المشروع، يف التفتيش ويف قسم التربية والتعليم يف 
البلدية، ويف مدارس عرابة، عىل الجهد الذي بذلوه معا ليك يخرج هذا المشروع 

إىل حيز التنفيذ.

مع تمنيايت لجميع الطالب بسنة مثمرة وناجحة.

عمر واكد نصار
رئيس البلدية



أيها األهالي 
والتالميذ األعزاء

التربوي يف مدينة عرابة يف تعزيز مكانة مدينة عرابة بصفتها  الجهاز  لقد ساهم 
مدينة رائدة بفضل إنجازاتها التربوية.

وانطالقا من قناعتنا بأن التربية يه عنصر ضروري للنجاح، من خالل الشراكة الكاملة 
بين وزارة التربية وبلدية عرابة، فقد وضعنا عىل رأس سلم  أولوياتنا االبتكار التربوي.

ومدير  المدرسة  ومفتشة  المدارس  مديرو  إعداده  عىل  دأب  كتاب   أيديكم  بين 
قسم المعارف بهدف تزويدكم,  أهايل وتالميذ بمعلومات وبيانات حول البرامج 
اليت يتم دراستها والعمل التربوي المميز الذي يتم يف كل مدرسة يف سياق برنامج 

»ميزة المدارس والفضاءات التربوية-مناطق االختيار المضبوط".

والطواقم  المدارس  بقيادة  المدارس  التربوي يف  االنقالب  الكتيب  لكم هذا  يقدم 
التربوية.

لقد قامت كل مدرسة بتنمية اختصاص وميزة يف مجاالت مختلفة تثري األطفال 
بتنوع تعليمي واسع وبأساليب متنوعة للتدريس والدراسة.

ستواصل المدارس االبتدائية يف عرابة عمليات البناء التربوية يف  المدارس  بهدف 
يف  التربوي  الجهاز  تحسين  صلبها  ويف  المدرسة  بها  تتحىل  اليت  الميزة  توطيد 

المدينة.

التفوق  نحو  ودفعها  المدينة  مدارس  تعزيز  هو  البرنامج  لهذا  األسايس  الهدف 
واالبتكار.

كل الشكر والتقدير للقائمين عىل هذا العمل وعىل رأسهم رئيس البلدية السيد عمر 
واكد نصار، عىل مشاركته ودعمه للبرنامج وتشجيع المبادرات االبتكارية.

لقد تم اصدار هذا الكتيب لراحتكم بغية تزويدكم بأكبر قدر من المعلومات.

أتمىن ألطفالكم النجاح يف التربية االبتدائية.

اكتشاف  أن نساعده عىل  باإلمكان تعليم اإلنسان أي يْش يمكننا فقط  ״ليس 
األمر بنفسه״ غاليليو غالييل. 

د. مارتا سليمان
المفتشة العامة الدامجة 



أهلنا األعزاء،
إن أطفالكم اآلن عىل وشك االنتقال إىل أحضان الجهاز التربوي االبتدايئ يف عرابة، 
وينطوي هذا االنتقال عىل صعوبات تأقلمية وعاطفية وآمال عىل اختالف أنواعها. 

نحن يف قسم التربية والتعليم، يف بلدية عرابة نعمل يف ظل ظروف الوباء المنتشر 
باتت  األمثل، حيث  بالطريقة  األطفال  استيعاب  بوسعنا يف سبيل تسهيل  ما  كل 
تعليمات  وحسب  األمثل  بالطريقة  الطالب  الستقبال  مستعدة  جاهزة  مدارسنا 
واألساليب حيث  الطرق  بمتنوع من  التالميذ  استيعاب  والمعارف.  الصحة  وزاريت 
البرامج  وتصميم  ميزانيتها  إدارة  يف  باستقاللية  مدارسنا  من  مدرسة  كل  تتمتع 

التربوية وممارسة العمل التربوي. 

وتكييفها  التربية  نوعية  تحسين  يه  مدرسة  كل  ميزة  من  المنشودة  الغاية  إن 
لمستوى مدينتنا بموازاة الحرص عىل تطبيق نموذج االختيار المحكوم بضوابط، 
خيار  ويكون  لطفلهم  يرغبونها   اليت  المدرسة  اختيار  إمكانية  لألهايل  تتاح  حيث 
التربوي انطالًقا من قناعتها  البلدية بدفع الجهاز  األهل محكوماً بضوابط وتقوم 

بوجوب منح فرص متكافئة لكل تلميذ. 

التسجيل  أنظمة  وتوضيح  سيرورتنا  لشرح  الكتيب  هذا  أيديكم  بين  وضعنا  وقد 
والتنسيب وآلية االختيار يف حالة التسجيل الفائض. 

الموعد  يف  التسجيل  لقواعد  وفًقا  وتصرفوا  الكتيب  هذا  فضلكم  من  راجعوا 
المحدد. 

نتمىن لألهايل والتالميذ سنة دراسية مثمرة وناجحة.

مع فائق االحترام 
جبر نصار 

مدير قسم التربية والتعليم 



ברכות! 
 לקהילה כולה, לתלמידים ולהוריהם, 

להנהגות היישוביות, למנהלי וצוותי החינוך,

 

משרד החינוך בשיתוף מנהלי החינוך ברשויות המקומיות, שמחים להרחיב 
הרישום  בפניכם, לקראת  ולהציג  הספר  בתי  בחירת  אפשרויות  את 
מודל  ואת  החינוך  מוסדות  מגוון  את  החינוכית,  העשייה  לביה"ס, את 

הבחירה המבוקרת.

פועלים  אנו  ואיכותית.  רלוונטית  מיטבית,  חינוך  מערכת  לקדם  מטרתנו 
שותפות  הזדמנויות,  שוויון  בחירה,  על  המתבסס  חינוך  מרחב  ליישום 
ליצור מארג של  זאת, בשאיפה  והקהילתית.  הייחודיות האישית  והעצמת 
שותפויות יישובי בו לוקחים חלק: משרד החינוך, הרשות,  הצוות החינוכי, 

ההורים והקהילה. 

זו הזדמנות עבורכם ללמוד את מאפייני מערכת החינוך היישובית, ובעיקר 
– לבחור את בית הספר המתאים לילדיכם.

  

יישר כוח וברכות לכל העושים במלאכה,

 

טל שריר
רכזת תכנית מרחבי חינוך
אגף מו"פ, משרד החינוך



 برنامج فضاءات تربوية 
اختيار مضبوط وتميز في المدارس

يف  وتميز  مضبوط  اختيار   - تربوية  فضاءات  برنامج  ضمن  عرابة  بلدية  تعمل 
المدارس. 

مضبوط  بشكل  ولكن  التسجيل،  مناطق  لتوسيع  االمكانية  إيجاد  البرنامج  هدف 
)محكم( وإعطاء الفرصة ألولياء األمور الختيار المدرسة المالئمة لرغبتهم ووجهة 
نظرهم واحتياجات ابنائهم بشكل يحفظ التوازن يف المدارس والصفوف ومساواة 

الفرص. 

البرنامج يطور التميز المدرسي: 

تظهر  ومتميز،  واضح  تربوي  ونهج  هوية  وذات  كمتميزة  المدرسة  بناء  مسيرة 
التعليم  وتجميل  تحسين  تشمل  المسيرة  هذه  المدرسية،  الفعاليات  بكل  جلية 
الجماهيري يف البالد ويه رافعة لتحسين التحصيل العلمي وإدارة لربط الطاقم 
التربوي بالهدف المشترك وطريقة للتواصل مع األولياء والمجتمع، ويظهر التميز 

يف كيفية استيعاب العمل التربوي، العقائدي والفحوى. 

"االختيار المضبوط " للسنة 

الدراسية القادمة 2022/2021

االختيار المضبوط يمكن كل ويل أمر وطالب/ة أن يختار المدرسة اليت يرغب 
فيها، وذلك حسب النمط المبين يف البلدية 

اعتبرت وحددت مدينة  المضبوط" يف عرابه هو طريقة منفتحة  "االختيار  نمط 
عرابة "فضاءً تربوياً واحداً ". 

يعتبر كل طالب/ة حسب مكان سكناه منتسباً للمدرسة القريبة من بيته، المدرسة 
األم ويه األساس. 

الطالب  حق  من  يكون  للطالب،  أوىل  كأفضلية  األم  المدرسة  يف  التسجيل  عند 
غير  مدرسة  يف  أي  ذلك  غير  االفضليات  ترتيب  كان  اذا  األم،  للمدرسة  االنتساب 

المدرسة االم فسيتم فحص الطلب. 



مقاييس تسجيل الطالب/ة في المدرسة 

إذا كان االختيار غير المدرسة األم: 

يتم األمر أوال: عندما يكون هناك إمكانية يف المدرسة المطلوبة وحسب المقاييس 
التالية: 

 البعد الجغرايف لبيت الطالب/ة عن المدرسة اليت اختارها. 	 

 اذا لم تتوفر االمكانية الستيعاب جميع الطلبات لنفس المدرسة يكون اختياراً 	 
عشوائياً )הגרלה( وبحسب القانون 

 فحص طلب االختيار يعىط لمن قام بتسجيل ابنه/ابنته يف الموعد القانوين 	 
للتسجيل من 14.01.2021 وحىت 16.02.2021. 

تسجيل الطالب في المدارس بحسب 

نمط "االختيار المضبوط": 

التسجيل واختيار المدرسة يه مسؤولية كل ويل أمر عىل أساس مقاييس محددة 
وواضحة وبشرط أن يتم التسجيل يف الموعد القانوين المحدد. 

يف  والتعليم  التربية  قسم  المحدد،يقوم  الموعد  يف  يسجلوا  لم  الذين  الطالب 
البلدية بتسجيلهم يف المكان المتوفر وليس حسب رغبة الطالب/ة وويل أمره. 

يبدأ التسجيل لصفوف األول يف تاريخ 14.01.2021 وحىت تاريخ 16.02.2021 وعن 
أمر  تعثر  إذا  البلدية،  موقع  يف  )اإلنترنت(  المحوسب  التسجيل  برنامج  طريق 
مبىن  يف  العامة  المكتبة  يف  والدعم  للتسجيل  مركز  هناك  الطالب/ة،  تسجيل 
البلدية يعمل من الساعة 9:00 صباحا وحىت الساعة 14:00 بعد الظهر. وهنا يجب 

الحفاظ وااللتزام بتعليمات وزارة الصحة )لبس الكمامة والبعد(. 

لن يكون هناك تسجيل يف المدارس. 

ولدوا  الذين  األطفال  هم  األول  للصف  للتسجيل  المستحقون  الطالب   *
بالتواريخ التالية: 

.01.01.2015 – 30.12.2015

البستان  يف  أخرى  سنة  ابنهم/ابنتهم  إبقاء  يف  يرغبون  الذين  األمور  أولياء   
عليهم تسجيل ابنهم/ابنتهم يف الصف األول عىل الرغم من ذلك. 



التسجيل النهائي:

طريقة تسجيل الطالب بشكل نهايئ تجري بحسب المقاييس ونمط االختيار 	 
المضبوط المذكورة سابقا وتتم عن طريق اللجنة المصغرة  لالختيار المضبوط 

يف البلدية وتضم: 

مدير قسم التربية والتعليم 	 

ممثلين من قسم التربية والتعليم 	 

ممثل وزارة المعارف يف اللواء 	 

ممثل قسم األبحاث والتطوير تجارب ومبادرات يف وزارة المعارف )אגף מו"פ( 	 

 ترسل اإلجابات والردود عىل الطلبات اىل أولياء األمور حىت 30.04.2021. 	 

 يف حالة اختيار ويل أمر مدرسة بعيدة عن بيته وتم استيعابه ، البلدية غير 	 
مسؤولة عن تسفير الطالب. 

طلبات النقل: 

أذا رغب ويل أالمر يف اإلعتراض عىل مكان تسجيل ابنه/ابنته" يقوم بتعبئة نموذج 
عن  المسؤولة  اللجنة   ،20.5.2021 حىت  البلدية  موقع  يف  التسجيل  عند  خاص 

"االختيار المضبوط" تقوم بفحص االعتراض. 

قسم التربية والتعليم يف البلدية يقوم بإيصال قرار اللجنة إىل ويل األمر عند االنتهاء 
من فحص الطلب. الرد يكون عن طريق الهاتف او برسالة نصية. 

أيام مفتوحة: 

أيام  بتخصيص  البلدية  ستقوم  المدرسة،  باختيار  األمور  أولياء  مساعدة  بهدف 
مفتوحة ألولياء األمور يف المدارس لالطالع عىل ما تقوم به كل مدرسة. 

تواريخ األيام المفتوحة ستعلن يف موقع البلدية او عىل صفحة الفيسبوك التابعة 
للبلدية. 

باحترام 
جبر نصار 

مدير قسم التربية والتعليم



 طالعين على الصف
األول بالسنة  الدراسية

2021-2022
إنضموا للقاءات المفتوحة مع 

الطواقم التربوية للمدارس

األهل االعزاء

سيتم فتح باب التسجيل لصفوف األول يف هذا العام بتاريخ  14.01.2021

 أنتم مدعوون لإلنضمام للقاءات المفتوحة عبر تطبيق الزوم 
مع الطواقم التربوية للمدارس بحسب ما هو مسجل يف القائمة التالية

11.01.202112.01.202113.01.2021الساعة

راس العين16:00-17:00

حسين ياسينابن رشدالزهراء17:00-18:00

ابن سيناالبيرونيالغزالي18:00-19:00



 مدرسة ابن
سينا االبتدائية عرابة 

لإلبداع والتمّيز
تعّرفوا علينا:

مدرسة ابن سينا االبتدائية  مدرسة عريقة تحتضن 278 طالبًا يمتلكون طاقاٍت وملكات إبداعية فريدة, تهتم 
المدرسة بتوفير فرص متساوية للطالب لتحقيق الذات وكسر الحدود باإلبداع والتميّز وتطوير قدرات الحوسبة 

الالزمة للقرن الواحد والعشرين, مستندة عىل التكاتف بين أفراد الطاقم والتعاون مع األهل والمجتمع.  

خاصيتنا المدرسية:

تعتمد مدرسة ابن سينا لغة األبداع والتميز, متبنية أساليب تدريسية تفاضلية فّعالة, تُْعىن بالفروق الفردية. 
وتعمل عىل  تطوير قدرات التفكير والتعلم لدى طالبها من خالل التمرس واستعمال مهارات التفكير االبدايع, 
الجديد  الواقع  يتوافق مع  بما  تنظيمها وعرضها  المعلومات,  الناقد من خالل جمع  المحوسب,  العلمي, 
الدافعية  زيادة  أجل  من  أنواعها  عىل  الفنون  بتوظيف  وتهتم  بعد,  عن  التعلم  فترة  يف  خاصة  ومتطلباته 
للتعلم لدى الطالب وتقريب المواد التعليمية من عالمهم ومواهبهم وتطلعاتهم مما يزيد من اندماجهم 

ومشاركتهم بالعملية التعليمية وتحفيزهم عىل اإلبداع واالنطالق بفكرهم نحو التميّز والتفرّد.



رؤيانا:

نطمح  سينا  ابن  مدرسة  يف  نحن 
مستقلة,  بشخصيات  أفراٍد  لخلق 

عىل  وقادرة  خاّلقة  مفكّرة,  منفتحة, 
بنجاعة,  الحياة  تحديات  مع  التعامل 

المعرفة  باستخدام  واإلنتاج  اإلبداع  وعىل 
لديهم  أفراد,  المجتمع.  لخدمة  وتوظيفها 

الذاتية عن أعمالهم وإنجازاتهم يف  المسؤولية 
التعليمية, االجتماعية والعاطفية واليت  النواحي 

تربوي  النجاح, معتمدين عىل طاقم  تقودهم إىل 
يف أدوار متميّزة محورها اإلرشاد, التوجيه, االحتواء 

والتجّدد, يواجهون التحديات بثقة وعزيمة, ويعملون 
تطلعاتنا  لتحّقق  مت  ُصّمِ حديثة  تعليمية  بيئات  يف 

أولياء األمور يف  مع مشاركة حقيقية كاملة من قبل 
واليت  المدرسة  يف  والتربوية  التعليمية  العملية 

المدرسة  تطور  يف  أساٍس  حجر  بها  نرى 
ونجاح طالبها.

بيانات المدرسة

مدرسة ابن سينا االبتدائية: 218834

مديرة المدرسة: ختام عليان

هاتف رقم: 052-3591246 / 04-6741775

218834@isina.org :البريد االلكتروين



مدرسة ابن رشد  
 مدرسة ابن رشد لبناء اإلنسان والّتفكير اإلبداعي 

)تمُيز، َتَفُرد وتنمية الَذكاءات المتعّددة(

تعرفوا علينا

وتعمل  ال21،  القرن  تطورات  تواكب  والفعال،  النشط  بالتّعلم  تعىن  عصريّة،  يه مدرسة حديثة،  مدرستنا 
عىل بناء جيل واٍع ،مستقّل ومتميّز، وتعتمد عىل تدريس تفاضيّل، أساليب وطرائق متنّوعة وشائقة؛ إلكساب 
أجل  من  المتعّددة؛  لذكاءاتهم  وتستجيب  الّطاّلب،  عند  الفرديّة  الفروق  ترايع  وحياتيّة،  تعليميّة  مهارات 

تميّزهم وتفّوقهم.

تبنّت مدرستنا مشاريع عدة، وبرامج متنّوعة، تقوم عىل ترسيخ مفاهيم وقيم تعليميّة وحياتيّة، من شأنها 
دعم وصقل شخصيّة الّطالب ، نذكر منها: نهج حياة صّحّي، المدرسة الموسيقيّة، المدرسة الخضراء والبيئة 
المستدامة، علم البرمجة و"الروبوتيكا" باإلضافة اىل بناء وتطوير مراكز تعليميّة حديثة تدعم الرّؤيا المدرسيّة 
ناهيَك عن الكفاءة والمهنية يف إدارة  فترة التّعليم عن بعد وتقريب البعيد والوصول لمعظم الطاّلب بشىّت 
الّطرق واألساليب التّدريسيّة وإعطاء االستجابات المناسبة لهم وبجميع المجاالت، فبات التّعليم عن بعد  يف 
مدرستنا مورًدا أساسيًّا مهّما لسيرورة التّعليم يف حاالت الطوارئ  وتجربة ممتعة، زاخرة بالتّحديّات ومواِكبة 

لتطورات العصر.

ميزتنا ومنهج عملنا 

إيمانًا منّا بأّن لكّل طالب مواطن قّوة، ذكاءات متعّددة  ومختلفة، تعتمد مدرستنا طرائق وأساليب تدريس 
حديثة ومتجّددة؛ بهدف تمكين الّطالب، وتحفيز التّفكير اإلبدايع لديه، مّما يزيد من فرص نجاحه وتفّوقه، 
مراكز  يف  الّدروس  تمرير  ويتّم  المرجّوة.  أهدافه  لتحقيق  واسعة؛  وآفاقاً  مجاالت  له  وتتيح  وتألّقه،  تميّزه 

تعليميّة معّدة ومجّهزة بأحدث المعّدات، والوسائل التّعليميّة والتّقنيّات الحديثة.



تطلعاتنا

رفع مستوى التّحصيل 	 
التّعليمّي يف المدرسة. 

ترسيخ ودمج التعلم عن بعد 	 
كجزء ال يتجزأ من سيرورة التعليم 

اليومية.

تنمية قدرات الّطالب ومراعاة الفروقات 	 
الفرديّة وتطوير الّذكاءات المتعّددة.

إشراك األهل بالّسيرورة التّعليميّة وحثّهم عىل دعم 	 
وتشجيع أبنائهم لتّعزيز تطلّعاتهم.

تطوير وبناء مراكز تعليميّة حديثة تواكب العصر 	 
وتطلّعاتنا المستقبليّة، من أجل دعم العملية 

التّعليميّة وبناء جيل مستقّل ومسؤول. 

لالتصال بنا

المديرة: إيناس رباح

عنوان المدرسة: عرابة

هاتف: 04-6745494

1002060434@tzafonet.org.il :البريد اإللكتروين

sites.google.com/roshd.tzafonet.org.il/ibnroshd :موقع المدرسة



 مدرسة البيروني 
االبتدائية -عرابة

"مدرسة البيروني   تتأّمل في الفرد 
وتخطو به نحو الغد"

موضوع التمّيز: 

نتأّمل يف الفرد ونخطو به نحو الغد	 

 يف مدرستنا نحتوي جميع األطياف االجتماعيّة، ونخطو بتالميذنا وننطلق بهم نحو المستقبل.	 

نحن نتأّمل يف المايض )أعراف وتقاليد، تراث، وقيم(	 

ونتمّعن يف الحاضر )القائم والموجود(	 

ونتقّدم نحو المستقبل القريب	 

ونتهيّأ للمستقبل البعيد	 

من نحن؟

 تأّسست مدرستنا سنة 2005، ويه بمثابة الحضن الدائف لجميع روّادها، و تعمل وفق شراكة مع المحيط 
وألجله. تضّم 500 تلميذ، يرافقهم طاقم مهيّن متفاٍن، مؤلّف من35مربيًا.

ما يمّيزنا...

تعىن مدرستنا بكّل طالب، وتسانده لتحقيق قدراته الكامنة من خالل حوار شخيّص عاطيّف، وطرائق تدريس 
الزمان والمكان، مثل: يوم  تربويّة تتخّط حدود  متنّوعة وتفاضليّة، وتعمل عىل تذويت ذلك عبر مبادرات 
التعلّم  خالل  ومن  المستقبيّل،  التفكير  التعليميّة،  العمليّة  يف  األلعاب  دمج  نت"،  »غلوب  حقيبة،  بدون 

المدمج والتعلّم التفاعيّل المثير لالهتمام ومرونة يف طرق التعليم، التعلّم والتقييم وغيرها...

متغيّر  متحرّك  واقع  يف  التحّديات  ومواجهة  الذاتيّة،  قدراتهم  تحقيق  عىل  قادرين  أفرادا  ننئش  وهكذا 
استعدادا للمستقبل.



رؤيانا:

التميّز  شعار  مدرستنا  ترفع 
االحتواء  ثقافة  وتنمية  والتجّدد، 

التربويّ  والمناخ  المشترك،  والعمل 
لتذويت  وتسىع  كما  الشراكة،  عىل  القائم 

بروح  المتجّدد  والتقييم  التعلّم  التعليم 
بدورها  واليت  والعشرين،  الواحد  القرن  مهارات 

تعزّز الشراكة، التواصل، اإلبداع، التفكير الناقد، وهكذا 
ويشعر  ذاتيّة،  حصانة  ذا  مستقاّل،  متعلّما  نبين 

باالنتماء يف عالم متغيّر متعّدد الثقافات.

لالتصال بنا

ألمدير : أحمد نصار 

العنوان: عرابة - دالة 30812 حي وادي حصين

شارع سميح القاسم- ص.ب 286 

هاتف: 04-6746432

tzafonet.org.il@216796 : البريد اإللكتروين

   sites.google.com/brn.tzafonet.org.il/home/home : موقع المدرسة



مدرسة الغزالي – عرابة

مدرسة ذات تاريخ عريق, تأسست سنة 1974. عمر مدرستنا قارب عىل اليوبيل الذهيب )45 عاماً(.  المدرسة 
عىل اسم الفيلسوف أبو حامد الغزايل من القرن الثاين عشر. عىل مدار سنوات طويلة تخرج من مدرستنا 

العديد من الشخصيات العرابية اليت وصلت إىل العالمية.

كثيرا  يساهمون  الذين  والخبرة   التجربة  ذوي  األكفاء  والمعلمين  المعلمات  من  مهين  طاقم  مدرستنا  يف 
التكنولوجي  العصر  تالئم  متطورة  تعليمية  بيئة  للطالب  يؤمن  بحيث  مميز  داعم,  تعليمي  جو  توفير  يف 

والتحديات اليت تواجهنا.

ما يميزنا:

توفير عالقة دافئة, محبة وحاضنة لألهل وللطالب بحيث تتميز بالمهنية وتوفير االحتياجات الخاصة.

نؤمن بقدرات طالبنا ونوفر لكل طالب برنامجاً خاصاً يتالءم مع قدراته وإمكانياته.

تنوع البرامج المدرسية الالمنهجية اليت تسىع اىل صقل شخصية الطالب وتطوير المواهب الفردية.

شهدت المدرسة نقلة نوعية من خالل التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا بحيث وفرت المدرسة نظاماً 
تربوياً ودراسياً متنوعاً  لىب احتياجات الطالب وأهاليهم.

مدرسة الغزالي 
عرابة



نحن والمستقبل:

نحلم أن تشكل مدرسة الغزايل بيئة 
يكون  بلدنا بحيث  تربوية  خصبة ألبناء 

بشكل  المجتمع  يف  التغيير  وكالء  طالبنا 
عام ويف بلدتنا بشكل خاص.

يف  الطالب  نضع  ومستقبال  اليوم...  باألمس... 
عىل  طالبنا  كل  احتياجات  نليب  أن  آملين  المركز 

اختالف قدراتهم وميولهم. 

لالتصال بنا

هاتف: 04-6741958

tzafonet.org.il@219402  :البريد االلكتروين



 مدرسة الّزهراء
االبتدائّية عرابة

مدرسة الزهراء تسعى نحو التمّيز وتطوير 
قدرات التفكير وتنمية اإلبداع

تعرفوا علينا:

عدد طالب المدرسة 555 طالبا وطالبة يتعلمون يف22 صفا.

 الهيئة التدريسية مكونة من 45 معلمة ومعلما، أكثر من %50 من المعلمين حاصلون عىل الماجستير وثالثة 
معلمين يدرسون للدكتوراة. يعمل طاقم المدرسة واإلدارة بتعاون كبير مع األهل وبمهنية عالية كمجموعة 

متماسكة من أجل إحداث تغيير يقود إىل النجاح. 

تشير النتائج في اآلونة األخيرة:

التربوي والتعليمي بصورة ملحوظة مما يشير إىل أن المدرسة تساهم يف تعزيز شعور  إىل تحسن المناخ 
الّطالب بانتمائِه إىل   المدرسة ويف خلق ّجو وّدِي ومناٍخ مريح للتّعليم .                                         

بعض انجازاتنا في السنة األخيرة:

حصلت المدرسة عىل المرتبة األوىل عىل مستوى الدولة يف مسابقة الرياضيات "كنغارو"	 

حصلت المدرسة عىل المرتبة األوىل لوائيا يف موضوع الحذر عىل الطرق.	 

40% من طالب الثوالث الموهوبين يف عرابة هم من مدرسة الزهراء، إذ يمثلون نسبة 38% من عدد 	 
طالب الثوالث من البلدات المجاورة والذين ينتمون إىل مدرسة الموهوبين يف عرابة.



ميزتنا ومنهج عملنا:

بالتدريب والممارسة والتعليم، ويسىع  التفكير مهارة يمكن أن تتحسن  "إن 
التفكير العميل التوليدي إىل ابتكار األشياء وإيجاد الحلول للمواقف المختلفة" 
الطالب  لدى  التفكير  مهارات  تطوير  تبيّن  مدرستنا  ارتأت  لذلك  بونو(.  )دي 

فترة  خالل  ذلك  عززنا  وقد  ذلك،  ألهمية  اإلبدايع  التفكير  عىل  والتشديد 
والطالب  للمعلمين  وأتحنا  محوسبة  مدرسيّة  بيئة  هيّأنا  إذ  الكورونا 

استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية حىت تمكنوا وأبدعوا 
من خاللها, كما نسىع دائما إىل إحتواء الطالب والعمل عىل 

غرفة  طورنا  فقد  ألجلهم  مناسبة  مدرسية  ظروف  خلق 
حصانة افتراضية

الطالب  مع  للتواصل  וירטואלי"  חוסן  "חדר 
وأالهل خالل عملية التعلم عن بعد.

تطلعاتنا:

 تصبو مدرستنا إىل تنشئة 
جيل ذي قدرة عىل 

تحقيق ذاتِه

لالتصال بنا

مدير المدرسة: األستاذ عبدهللا عاصلة

هاتف المدرسة: 04-6741873

abedallh_asley@yahoo.com :البريد االلكتروين

العنوان: عرابة، شارع الحريقة

sites.google.com/a/alzhraa.tzafonet.org.il/alzhraaa :موقع المدرسة



مدرسة  "حسين ياسين" 
االبتدائّية  

االسم الخاص: المدرسة االبتدائّية عّرابة، مدرسة 

"حسين ياسين" عّرابة لتمنية التفكير العلميّ

خطوة صغيرة بالنسبة إلنسان؛ قفزة 
نوعّية لإلنسانّية جمعاء!

الرؤية:  

تعمل المدرسة عىل إعداد خرّيجيها من أجل مواجهة تحّديات العالم باستخدام استراتيجيات وطرق تطوير 
التفكير والبحث المستخدمة عالميّا. 

تعالوا لنتعّرف أكثر:

نشئت يف عرّابة وبداية طريقها كانت سنة 1921 واليوم يه 
ُ
مدرسة حسين ياسين يه المدرسة األوىل اليت أ

عىل  مبنيّة  منهجيّة  تربويّة  وخطط  استراتيجيّات  وفق  المدرسة  تعمل  طالبا،   800 من  أكثر  عىل  تحتوي 
برنامج عمل وفق منهاج وزارة المعارف بمشاركة األهل يف عمليّة إدخال مخّططات علميّة تعليميّة جديدة 

لمعظم الطاّلب. 

ترتكز هذه العمليّات التربويّة واإلجراءات عىل الربط بين النظريّة والتطبيق يف مختلف المواد األساسيّة. 

يعمل طاقم المدرسة عىل عمليّة التطوير المهيّن اليت تتوافق مع سياسة المدرسة حيث ترى يف البحث أداة 
مهّمة لتطوير استراتيجيّات التفكير لدى الطاّلب.



ما يمّيزنا:

دروس موّجهة نحو البحث. 	 

دروس مهنيّة ألثراء التفكير العلمّي. 	 

دروس عمليّة مبنية ترتكز عىل العمل بمجموعات 	 
بحثيّة. 

أبحاث ترتبط بظواهرعالميّة يف القرن ال 21.	 

ولنا حلم...

العالم  تحّديات  لمواجهة  مهيّأ  المدرسة  خرّيج  يكون  بأن 
الُمعّقد يف هذا الواقع المتغيّر وأن ينخرط يف المجاالت 

والنواحي العلميّة المختلفة وأن يقوم بتناول القضايا 
العبر،  ويستخلص  ويحلّها  ويحلّلها  العلميّة 

ويمتلك التفكير الناقد لكّل ما يرتبط بالمعارف 
العلميّة يف المستقبل. 

لالتصال بنا

اسم المدير: د. يوسف كناعنة

هاتف المدرسة: 04-6741866

ka.yosef@gmail.com :البريد اإللكترويّن

العنوان: عرابة



 موضوع التميز – 
التربية للحوار االنساني   

 في مدرستنا الحوار واالحتواء قبل الكتاب. 
"نحضر إنسانا للحياة" في عالم متغير وتفاعلي.

جميٌل أن نعرف.

للتفاين يف  الدفيئة، فأوجدت محفزا  لنا  ثابتة وظروف قاسية، حيث كانت  بدأنا المشوار سنة 2003 بخط 
العمل ووعياً بحجم المسؤولية، لنحتل مساحة عىل الساحة الِقيَمية والعلمية.

طاقاتهم  سخروا  معلمين  وطاقم  حكيمة  إدارة  بفضل  الطالئع  من  أصبحنا  العطاء،  من  سنوات  بعد 
لتقديم  بأنفسهم  ودفعوا  الحياة،  تطورات  لمواكبة  مهاراتهم  وعصرنوا  أبنائهم،  أحالم  لتنمية  المتجددة 

خبراتهم بآذان مصغية وقلوب المست مكنونات تالميذهم. 

تميزنا 

يف ظل الظروف الراهنة، كان الحوار سيّد الموقف، وشكّل عمادا للتعليم التفاعيل المباشر وحتمية التعامل 
يف  آرائهم  عن  للتعبير  أمامهم  لمن  الفرصة  وتتيح  حضورا،  للمشاركين  تجعل  فالمحادثة  الشاشات.  مع 
الثقة،  االحترام،  من  أجواء  يف  الفرد،  بها  يتسم  اليت  الشخصية  النواحي  ويف  المشتركة،  اإلنسانية  النواحي 

اإلصغاء والتفهم المشترك.

خطونا خطوات جديّة واثقة لدمج الحوار يف عملية التقييم، وارتأينا أن يكون الطالب مشاركا فعاال يف اختيار 
طرق التقييم اليت تتالءم وقدراته، لتعزيز ثقته بنفسه وتفتح آفاقه لإلبداع واالبتكار. 

עראבה

عرابة

בית ספר יסודי ראס אלעין ”ה“



إلهامنا:

ِجيُب 
ُ
أ َقرِيٌب  َفِإيّنِ  َعيّنِ  ِعبَاِدي  َسأَلََك  ﴿وَإَِذا 

اِع إَِذا َدَعاِن﴾ سورة البقرة )186(. َدْعوََة الّدَ

نحن كما قال أحد الحكماء "لسنا بشرا نواجه تجارب 
روحانية، بل نحن أرواح نواجه تجارب إنسانية".

وعليه فشعارنا هو " إذا أردت ان تزرع لدهر فازرع إنسانا" رغم 
أنف الظروف.

ولنا حلمنا  

مؤثرا  ليكون  المألوف،  اإلطار  خارج  الفرد  ينطلق  أن 
يؤمنون  معلمين  بمعيّة  بمجتمعه،  وناهضا 

بالحوار، موجهين ومساندين خاّلقين بأساليبهم 
البيئة  مع  وتعاملهم  وتقييمهم  التدريسية 

هو  تلميذ  كل  أن  منا  وايمانا  المتغيرة، 
عالم  وهو  ومختلف  خاص  عالم 

قائم بذاته.
لالتصال بنا

اسم المدرسة: راس العين

اسم المديرة: وفيقة نصار

التلفون يف المدرسة: 04-6748650

العنوان : شارع الجليل

Wafikanas@hinuchm.k12.il :البريد اإللكتروين




