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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

ن (" تكون تعليمات المدير العام الواردة في منشورات المدير العام ملزمة للمديري1973)
 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفًقا لها.

تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نشرت في نفس الشهر الذي أصدرت فيه. 
ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آلخر على أنظمة 

تّم إجراء تغيير  المدير العام، تقع المسؤولّية على مستخدم هذه الكّراسة لفحص فيما لو
منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب إتّباع 

  التوجيهات األكثر تحديثًا حول كّل موضوع.
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  شاركة االجتماعّيةبرنامج التنمية الشخصّية والم

 

 2018كانون الثاين   2ابتداًء من سريان المفعول: 

  2018كانون الثاين   2تاريخ النشر: 

 املدارس الثانويّة يف جهاز الرتبية والتعليم عاّمة. التطبيق:

 ملّخص التعليمات

يف الصفوف العاشرة حّّت الثانية  يواصل برنامج التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية العمل يف املؤّسسات الرتبويّة
كما مّتت صياغته يف كرّاسة "أسس للتعّلم   بكّل مرّكباتهكما كان يف السنوات الثالث األخرية، كبرنامج إلزامّي، عشر 

 اجلماهرييّة".  -"، يف صصل "التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّيةذي معًن 

ز املشاركة االجتماعّية ووصف الطريقة اّليت على املؤّسسة اتّباعها لتفعيل يف هذه التعليمات هناك توجيهات لتعيني مركّ 
برنامج التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية. هذا البالغ يُفّصل التعليمات بشأن سريورة االستعدادات يف املدرسة 

ّرق التعليمات، أيًضا، إىل احلاالت من أجل تفعيل الربنامج وتوسيعه للمدارس اإلعداديّة، ومالءمته لفئات خاّصة. تتط
 اليت ُُينح صيها إعفاء من الربنامج وإىل كيفّية تعريف التدريب العملّي يف املدارس، يف اجملتمع ويف الدولة.

 جديد.الوضعّية: 

 تعليمات سارية المفعول في مواضيع ذات صلة

  والتنظيم ألماكن النشاطات للتالميذ يف  قةواصإجراءات امل(, א)11/עדيف منشور التعليمات الثابتة  7.9-8بند
 " الشخصّية واملشاركة االجتماعّيةشهادة جبروت اجتماعّية" و"تنمية " الربامج :برنامج املشاركة االجتماعّية

  املدرسة الثانويّة  -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن (, ד)7/עדيف منشور التعليمات الثابتة   3.1-47بند
 ء".وشهادات اإلهنا

 لجانب المسؤولا

 اجلماهرييّة يف إدارة اجملتمع والشبيبة -قسم الرتبية االجتماعّية :اسم الوحدة . أ
 اجلماهرييّة-الرتبية االجتماعّية مسؤول صاحب الوظيفة: . ب
  6282992-050رقم الهاتف: . ت
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 . ion.gov.ilhanaer@educatعنوان البريد اإللكترونّي:  . ث

 المحتوى

 عامّ  .1
 تعيين مرّكز المشاركة االجتماعّية .2
 سيرورة االستعدادت في المدرسة .3
 والتوجيه النظريّ  وزيع التأهيلنماذج ُمقترحة لت .4
 المرافقة المرتّدة .5
 للمدارس اإلعداديّة كتحضير للبرنامج اإللزامّي في المدارس الثانويّة توسيع البرنامج .6
 أجل استجابة أفضل الحتياجات التالميذلفئات خاّصة من  مالءمات .7
 إعفاء من البرنامج .8
 معرفة التجربة .9

 تقييم التلميذ بالمشاركة  .11
 مالحق .11

 المرّكزملحق أ: تقييم 
 ملحق ب: تقييم التلميذ الذاتّي في المشروع

 تلخيص التدريب –ملحق ت: تقييم المربّي

 

 عامّ  .1
العمل يف املؤّسسات الرتبويّة يف الصفوف العاشرة حّّت  يواصل برنامج التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية

كما مّتت صياغته يف كرّاسة    بكّل مرّكباتهكما كان يف السنوات الثالث األخرية، كبرنامج إلزامّي، الثانية عشر 
     اجلماهرييّة". -"أسس للتعّلم ذي معًن"، يف صصل "التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية

شاركة يف حياة اجملتمع اإلسراييلّي، االستعداد لتلّقي واايف امل ربنامج على أحد أهداف الرتبية: "تعزيزيرتكز ال
وأدايها هبا من منطلق االلتزام واملسؤولّية، الرغبة يف املشاركة املتبادلة، املسامهة للمجتمع، تطوّع وسعي من أجل 

 (.9، بند 2000 ס"התשالرتبية احلكومّي  قانون)حتقيق العدالة االجتماعّية يف دولة إسراييل" 

لتنمية بالغ ذي قيم، ذي مشاعر وقدرة على إدارة ذاتّية من خالل إبداء الرّأي، وعلى العمل بشكل  أُعّد الربنامج
صحيح يف حميطه االجتماعّي، يشعر باالنتماء واملسؤولّية للمجموعة، للمجتمع وللدولة، ومستعّد أن يشارك يف 

mailto:hanaer@education.gov.il
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جملتمع والدولة. يسعى الربنامج إىل تطوير الشخصّية واملشاركة االجتماعّية يف أُطر آخذة بالتوّسع مبا تصميم وبناء ا
يتالءم مع الفئة املتعّلمة، مع تشجيع التالميذ بإاهار يقظة للبيئة وللمجموعة، مشاركة حياة اآلخر والعمل من 

 أجل اآلخر ومن أجل البيئة.  

املطّبقة يف مجيع أحناء  (service learningبوّي للتعّلم من منطلق ادخدمة )يعتمد الربنامج على النهج الرت 
هذا النهج يعّزز سريورة التعّلم ذي معن اّليت حتوي ثالثة  العامل منذ بدايات سنوات الثمانينيّات من القرن املاضي.

يذ خاللها، معالجة التجربة عملّيات منّظمة لتعّلم نظرّي كتحضير للتدريب العملّي ومرافقة التالممرّكبات: 
أُعّد الربنامج لتحفيز مسارات التعّلم ذي معًن، ولتمكني املتعّلم   بواسطة تغذية مرتّدة وخدمة جماهيريّة هاّمة.
 كمبادر ولتعزيز املشاركة االجتماعّية واملدنّية.

 

 تعيين مرّكز مشاركة اجتماعّية .2
 ساعة. 60يف إطار  رّكزي مشاركة اجتماعّيةمساق ميف كّل مدرسة يتّم تعيني مرّكز وهو خرّيج 

 متطّلبات الوايفة:

 صاحب لقب أّول وشهادة تدريس -
 معّلم يف طاقم املدرسة -
 ذو خربة ثالث سنوات على األقّل يف الرتبية والتعليم -
 مجاهرييّة-ذو رؤية اجتماعّية -

 القدرات المطلوبة

 قدرة على إدارة طاقم ومهارات توجيه وإرشاد -
 ة تفاوضقدرة على إدار  -
 مهارات اّتصال بني أشخاص مع أبناء الشبيبة، مع معّلمني ومع رجال السلطة ومؤّسسات مجاهرييّة -
 مبادرة وانفتاح -

 سيرورة االستعدادت في المدرسة .3
 جيب تعيني مرّكز مدرسّي لتنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية وصًقا للشروط املطلوبة.   1.1
: ختصيص حصص نظريّة لتحضري التالميذ ومراصقتهم، ختصيص جيب تشكيل برنامج عمل حبيث يشمل 2.3

ساعات صرديّة من أجل التغذية املرتّدة للمجموعات الصغرية اّليت أخذت جزءّا من برنامج املشاركة، دعم 
عملّيات رياديّة يعمل هبا التالميذ وإعطاء رّد من أجل االعرتاف به يف اجملموعة واجملتمع، جتنيد املعّلمني يف 
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الت املعرصة املختلفة املعنّيني بدمج برنامج املشاركة يف حصصهم، تشكيل قايمة أماكن تدريب يف املدرسة جما
واجملتمع، تأهيل املرّبني وإرشادهم وإجراء نشاطات من أجل املشاركة والتقييم. ُتصادق على الربنامج اللجنة 

 والشبيبة.  املراصقة للمؤّسسة الرتبويّة اّليت تضّم مفّتش إدارة اجملتمع
جيب االستعداد للتطوير املهيّن حبيث يشمل مرّبني ومعّلمني مهنّيني، وتأهيلهم كي يعّلموا تعليًما ذا معًن،   2.2

 مع التطّرق إىل اجلوانب ادخاّصة لربنامج التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية. 
 :جيب حتديد أُطر الوقت من أجل تفعيل الربامج  2.3
 : من أجل تعّلم نظرّي )للّصّف ّكله وجملموعات صغرية(تلميذ -وقت معّلم -
 وقت تلميذ: من أجل التجربة العملّية )صرديّة وجمموعات يف إطار املشروع(  -
 جيب تفعيل مسار تقييم يف املدرسة ويف أماكن التجربة وتوثيقها.  1.5
 جيب حتديد أُطُر لعرض املشاريع ونشرها.  1.6
  ى التطوّع أكثر من الواجب.جيب تعزيز نشاطات تشّجع التالميذ عل  1.3

  نماذج ُمقترحة لتوزيع التأهيل والتوجيه النظريّ  .4
تنفيذ التعّلم النظرّي بالطريقة اّليت تناسب املدرسة. صيما يلي بعض النماذج املناسبة لطبقة الصّف يتّم   1.1

 العاشر:  
 5تركيز)  أيّام 1حصص( + 6تسلسل حصص يف الّصّف يف إطار حصص الرتبية )حّّت  إمكانية أ:

 ساعات(: يف بداية السنة، يف منتصف السنة ويف هنايتها.
حصص( وندوة  3حصص تربية خالل السنة + ندوة حتّضر ليوم نشاط يف بداية السنة ) 6 إمكانّية ب:

 حصص(. 3ملّخصة يف هناية السنة )
 ى األقّل. حّصة جترى خالل السنة؛ ساعتني كّل شهر عل 15حصص تربية +  6دمج بني  إمكانّية ث:

التشاور مع وب  يبين مرّكز املشاركة االجتماعّية برنامَج تعّلٍم يتضّمن االنطباعات املناسبة حسب وجهة نظره،  3.3
املستشار، املرّبني، ومع املعّلمني املختّصني/ املهنّيني. يُفّضل إثراء الربنامج حبصص يف جماالت معرصّية ويف 

 مواضيع ذات صلة.

 
 المرافقة المرتّدة .5

تعترب سريورات مراصقة التالميذ أثناء التدريب يف املشاركة االجتماعّية ودعمهم أمرًا ضروريًّا  لسريورة تعّلم   5.1
التلميذ. تتّم املراصقة يف لقاءات أُسبوعّية ثابتة يف إطار جمموعات صغرية بتوجيه من معّلم مربٍّ ثابت )مربٍّ 

ملدرسة قادرًا على تنفيذ ذلك. ُيشارك التالميذ أصدقاءهم أّو معّلم خمتّص( أّو أّي شخص تربوّي آخر تراه ا
يف جناحاهتم والتحّديات اّليت تواجههم. يساعد املرّّب التالميذ يف معاجلة مرتّدة للتجربة، وبذلك 
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يساعدهم على التطّور، ومعاجلة جتارهبم والتعامل مع التحّديات اّليت تواجههم ويدصع بعملّية التعّلم ذي معًن 
 ا للتالميذ.  ُقُدمً 

تعطى للمعّلم اّلذي يرغب يف االندماج كمربٍّ يف حّصة صرديّة اإلمكانّية لفعل ذلك يف إطار حتويل حّصة   2.3
 واحدة من احلصص الفرديّة، بشرط أن يتّم ذلك بالتنسيق مع مدير املدرسة.

يف  وقوى عاملة شبه مهنّية تستطيع املؤّسسة الرتبويّة املستعّدة للعمل على توسيع دمج تالميذ الثاين عشر  5.1
مراصقة جمموعات تالميذ صغرية أثناء التجربة، أن تعقد لقاءات منّظمة مع مرّبني جدد من أجل حتسني 

 أدايهم، وإعطايهم آلّيات لتنفيذ املهاّم بنجاح. يتّم ذلك من خالل املرّكز االجتماعّي واملستشار. 

 نامج اإللزامّي في المدرسة الثانويّة توسيع البرنامج للمدرسة اإلعداديّة كتحضير للبر  .6
برنامج التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية ُمقرتٌَح أيًضا لتالميذ  2013-2016ابتداًء من العام الدراسّي 

التاسع(. يف الّصّف التاسع ُيكن تنفيذ الربنامج يف إطار احلصص النظريّة  -املدرسة اإلعداديّة )صفوف السابع
 يف الّصّف العاشر. كتحضري للعمل 

   لفئات خاّصة من أجل استجابة أفضل الحتياجات التالميذ مالءمات .7
 لى إسرائيل في السنتين األخيرتينقادمون جدد قدموا إ    7.1

 عامّ  7.1.1

تنمية شعور االنتماء للمجتمع اإلسراييلّي واملشاركة به هو عنصر مركزّي يف عملّية استيعاب التالميذ 
شاركة يف الربنامج ُيكن أن تسهم كثريًا باندماجهم االجتماعّي وتعزيز التعارف القادمني، ولذلك صإّن امل

                                                                                       املتبادل بني املستقِبلني واملستقَبلني. 

البيئة املستقِبلة بتنوُّع ثقايّف، مثل معرصة لغات، دمج مثايّل يف الربنامج للتالميذ القادمني ُيكن أن يثري  
عادات، معايري ورموز سلوكّية خمتلفة. من أجل دمج القادمني اجلدد يف اجملتمع عاّمة ومن أجل دجمهم 
يف خمّطط الربنامج خاّصة، مطلوب كفاءة ثقاصّية للجمهور يف املؤّسسة الرتبويّة وخارجها. كفاءة كهذه 

ثال، احتواء، إصغاء، متاهًيا، انفتاًحا للتعّرف على ثقاصات تعّلم خمتلفة كما تتطّلب تضمُّ، على سبيل امل
هنالك أمهّّية كبرية لدمج القادمني اجلدد يف الربنامج ومجيع أنواع األطر اليت يتعّلمون  تساحًما جّتاه اآلخر

سة ضمن إطار الربنامج. التالميذ هبا وإلشراكهم يف مجيع النشاطات الّصّفّية والطبقّية اّليت جتري يف املدر 
القادمون اجلدد اّلذين قِدموا إىل إسراييل أثناء تطبيق الربنامج غري مطالبني بإمتام جمموع الساعات من 

                                                                                                                                              سنوات سابقة.
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 مجموعة المالءمات الموصى بها للبرنامج 7.1.2

مطلوب تعامل خاّص مع التالميذ اّلذين قدموا يف السنتني األخريتني، وهنالك مالءمات موصى هبا 
 هلم وهي:

إجراء حوار شخصّي مع التلميذ القادم قبل إدراجه يف إطار التطوّع،  همّ من امل حوار شخصّي: . أ
ب متّكنه اجلزيّي يف اللغة العربيّة وبسبب االختالف بني الرموز الثقاصّية املعتاد عليها وذلك بسب

 يف بلد منشئه وما هو مّتبع يف إسراييل.
من املهّم أن نستوضح من التلميذ عن مكان التطوّع املفّضل له وطبيعته، اختيار مالءم:  . ب

 ل أن حيظى بتجربة النجاح.وإعطاؤه إمكانّية االختيار مبا يتالءم مع قدراته من أج
يف املدرسة اليت يتعّلم هبا تلميذ قادم، والطّاقم  إعطاء إمكانّية التوّجه للجنة االستثناءات: . ت

الرتبوّي يعلم أّن التلميذ غري قادر على تنفيذ الربنامج يقّدم مكتوب طلب مفّصل باملوضوع 
 للجنة االستثناءات يف قسم استيعاب تالميذ قادمني.

من املستحَسن االهتمام لبيئة التدريب العملّي للتلميذ حبيث ماكن للتجربة العملّية: اختيار أ . ث
متّكنه من عمل أصضل على املستوى اللغوّي. مفّضل دمج تالميذ مستوى متّكنهم من اللغة 

 العربيّة متدنٍّ يف مكان توجد حاجة الستعمال لغة املنشأ.
يراصق طاقم  يتحّدث العربيّة )تلميذ زميل أو مربٍّ يُستحسن أّن  مرافقة في التدريب العملّي :  . ج

لتلميذ القادم غري املتمّكن من اللغة العربيّة، واّلذي جيد صعوبة يف التواصل يف مكان ا بالغ( 
  التدريب العمليّ 

جيب مراصقة التلميذ القادم املشرتك يف الربنامج وشرح املضامني مرافقة في البعد النظرّي:  . ح
 احلاجة، إذ إهّنا تتطّلب متّكًنا عالًيا من اللغة العربيّة. النظريّة له حسب

جيب مراصقة التالميذ القادمني يف عملّية التوثيق والتلخيص، يف  مرافقة ومالءمة آلية التقييم:  . خ
السفر لفرتة التدريب أو املشاركة االجتماعّية، ويف كّل مهاّم التنفيذ اّليت سيتّم  كتابة يومّيات
كذلك جيب مالءمة آلّية التقييم الحتياجات التلميذ القادم واألخذ  التالميذ. اختيارها لتقييم

بعني االعتبار مدى متّكنه من اللغة العربيّة. مثاًل ممكن إتاحة تقييمات بديلة إضاصّية للتلميذ، 
مثل إعداد مقابلة موّجهة، إنتاج صيلم، حتضري عارضة، وهكذا، أّو كتابة الوايفة النهايّية بلغة 

 أُلّم، إذا كان يف املدرسة مقّيم يتحّدث اللغة، أّو عرض امللّخص شفويًّا.ا
 نماذج لتدريبات هادفة لتالميذ قادمين 7.1.3

لتالميذ قادمني. من املهّم تشجيع التالميذ القادمني على االندماج يف  صيما يلي مناذج لتدريبات هادصة
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باهتم وقدراهتم، وعدم التقّيد هبذه النماذج تدريبات متنّوعة مع التالميذ اآلخرين، مبا يتناسب مع رغ
 صقط: 

 
 في المجتمع في المدرسة

  ّتوجيه تربوي 

مساعدة تالميذ قادمني آخرين عن طريق لغة  .1
 األمّ 

تلميذ ُولد يف إسراييل يف امتالك لغات مساعدة  .3
أجنبّية، ومساعدة يف مواضيع التعّلم حسب 

 نقاط القّوة لدى التلميذ القادم

 بة: تنظيم قراءة حرّة بلغة املنشأ عمل يف املكت
 ورعايتها.

  ّيت مساعدة تالميذ آخرين يف مهارات احلاسوب ال
 .يتقنها التلميذ القادم

  لقاءات بني الثقاصات: مكاشفة مجهور املدرسة
وحميطه لثقاصة بالد املنشأ وإجراء لقاءات تقّرب بني 

 الثقاصات. 
 أنشاطات يف مواعيد خاّصة متعّلقة بثقاصة املنش. 
 اتوجيه اجتماعّي: توجيه يف جمال الرياضة، املوسيق ،

 .الفنون وهكذا، وذلك حسب مهارات التلميذ القادم

  ّمساعدة القادمني اجلدد الكبار يف السن 
 
  لقاء اجتماعّي إّما صردّي أّو مجاعّي مع أشخاص

 مهتّمني يف التحّدث بلغة األمّ 
 
 توجيه تربوّي أو مراصقة لتالميذ شباب وتالميذ 

جيدون صعوبة من مدارس أخرى أو من أطر 
 .أخرى، بواسطة استخدام لغة املنشأ

 
 توايف تلميذ قادم مع تلميذ   – العمل بأزواج

 .أقدمّية من أجل عمل مشرتك ذي
 

  
  

 مؤّسسة توظيف الشباب المعّرضين للخطر: تالميذ مفتان  7.2
 عام 7.2.1

مؤّسسة توايف الشباب ) يف مفتان اّلذي يُقام تنمية شخصّية ومشاركة اجتماعّية"الربنامج "
املعّرضني للخطر( يرتكز على الربنامج الذي يُقام يف الرتبية العاديّة، ويشمل مالءمات متّكن تالميذ 

املشاركة هبا. يتيح الربنامج إمكانّية التعّلم ذي معًن ويتيح للتالميذ صرصة لتوسيع أُطر من  مفتان
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 اجملتمع.التدريب يف املشاركة االجتماعّية يف 

مشاركة تالميذ مفتان )مؤّسسة توايف الشباب املعّرضني للخطر( يف اجملتمع وإسهاماهتم للمجتمع 
ُيكن أن يؤثّر على نظرة اجملتمع جتاه التلميذ كفرد مساهم للمجتمع، وبذلك يؤثّر على التصّور الذايتّ 

 وعلى الشعور بالكفاءة لدى التالميذ املسامهني. 

للتدريبات االجتماعّية يسهم يف تطوير املؤّهالت واملهارات اّليت حيتاجها التلميذ يف  يف الربنامج تنظيم
 املستقبل كمواطن عادّي.

هنالك أمهّّية كبرية إلجراء حمادثة مع التلميذ من أجل تعزيز مشاركته يف بناء عملّية التدريب ومن 
اّصة به حّّت يستطيع استنفاد قدراته أجل تعزيز وعيه لنقاط القّوة لديه، وألولويّاته والصعوبات ادخ

 وحيظى بتجربة النجاح.

 تنظيم المالءمات الموصى بها للبرنامج 7.2.2

جيب التطّرق . صيما يلي اقرتاح ملالءمات للربنامج، من أجل دمج أصضل يف الربنامج لتالميذ مفتان
ومع ذلك جيب لالختالصات يف املستوى الوايفّي عند تعيني املالءمات، كذلك لصعوبات التلميذ 

 التشديد على االلتزام للربنامج العادّي:

 مبنى البرنامجً  . أ

 عدد الحصص (1

على األقّل من  30من أجل احلصول على شهادة جبروت على التالميذ إكمال % . أ
احلصص املطلوبة يف الربنامج يف البعد النظرّي والتدريب العملّي. وذلك مع األخذ بعني 

  .مفتان االعتبار ممّيزات تالميذ
من احلصص  30التالميذ اّلذين لن يتقّدموا لبجروت كامل أيًضا عليهم إكمال % . ب

املطلوبة يف الربنامج وحيصلون على شهادة مشاركة اجتماعّية )بدون شهادة جبروت(. 
من احلصص املطلوبة يف الربنامج  30التالميذ اّلذين مل يلتزموا بواجبهم يف إكمال %

ستحّقون تقديرًا على نشاطهم االجتماعّي، على الرغم من جهودهم، هم أيًضا ي
 لون على شهادة تقدير من املدرسة.وحيص

تبحث جلنة االستثناءات يف حاالت استثنايّية، مثل تالميذ غري قادرين على تنفيذ برنامج   . ت
  املشاركة االجتماعّية، يف جزء منه أو بكامله، بسبب صعوبات شخصّية وعايلّية.
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 وات التعّلمتقسيم الحصص على مدار سن (3
يستطيع إكمال متطلّبات الربنامج  التلميذ اّلذي يتعّلم أكثر من ثالث سنوات يف مفتان، 

حّّت هناية دراسته. ُُيكن البدء بالفعل بعملّية التحضري واالستعداد للربنامج يف الّصّف السابع، 
انة بربنامج " إن كان يف اجلانب العاطفّي أو إن كان يف اجلانب العملّي. لذلك جيب االستع

 التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية " وأن جُتتَ زَأ منه مضامني تعّلمّية وتدريًبا أّوليًّا. 

 ُيكن توزيع العمل على مدار السنة كّلها، أّو ُيكن العمل بأيّام مرّكزة كبديل.

يوم مجعة هنالك إمكانّية إضاصّية وهي تكريس أيّام اجلمعة للعمل يف الربنامج يف إطار "
اجتماعّي". يرتّكز عمل التالميذ يف هذا اليوم يف اجملتمع بالتنسيق مسبًقا مع منّسق املنطقة 
السكنّية ومع األماكن اّليت يندمج هبا التالميذ. اهلدف من العمل يف أيّام اجلمعة هو توسيع 

األسبوع(،  عدد أيّام التعّلم )هنالك مدارس مفتان يكون التعليم صيها مخسة أيّام صقط يف
 .                            وبذلك نتجّنب التسكُّع يف أيّام اجلمعة الذي ُيكن أن يؤّدي إىل سلوكّيات خطرية

 تدريب عمليّ  . ب
 عامّ  (1

جيب إاهار مرونة بساعات العمل مبا يتناسب مع ممّيزات التالميذ وتوزيعهم اجلغرايّف 
جيب األخذ . هم مقّيدون باملواصالت()تالميذ كثريون ال يتعّلمون يف أماكن سكناهم و 

بعني االعتبار التالميذ اّلذين ال يسكنون قريًبا من مدرستهم واّلذين يصلون يف ساعة 
متأّخرة إىل بيوهتم والسماح هلم بإجراء جزٍء من التدريب العملّي أثناء اليوم الدراسّي. 

نطقة سكن التلميذ أو إذا  تستعّد املدرسة لتنفيذ تدريب عملّي ذي معًن يف اجملتمع يف م
 .كان ممكًنا جبوار املدرسة

 حصص تدريب عملّي جماعّي وفرديّ  (2

جيب إاهار مرونة يف توزيع حصص التدريب بني تدريب عملّي مجاعّي وتدريب عملّي 
% على األقّل من جمموع احلصص اإلمجايّل من أجل 30صردّي، مع التأكيد على إجراء 
توزيع احلصص بني التدريب الفردّي والتدريب اجلماعّي  التدريب العملّي.  ُيكن تغيري

من سنة لسنة. يفحص طاقم املدرسة ممّيزات التلميذ ومستواه الوايفّي، وبناًء عليه حيّضر 
يصعب عليهم العمل بشكل مستقّل يف  توزيًعا مناسًبا للتلميذ. مبا أّن تالميذ مفتان

لعمل مبجموعة مؤلّفة من ثالثة تالميذ  حصص التدريب العملّي الفردّي يستطيع التلميذ ا
 كجزء من التدريب الفردّي. يف هذه احلاالت يراصق التالميذ معّلم من املدرسة.
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 اختيار أماكن للتدريب العمليّ  (3

جيب العمل حسب االختبارات للتدريب العملّي املعروضة يف برنامج"التنمية الذاتّية 
ت خاّصة بتالميذ مفتان. جيب إجراء واملشاركة االجتماعّية"، وذلك حسب اعتبارا

اّتصال مع مدير العمل التطّوعّي البلدّي، مفّضل كشف التالميذ على أماكن تدريب 
التلميذ يف اختيار مكان متنّوعة، سواء بني جمموعة النظراء أو خارجها. جيب إشراك 

 التدريب.

 مرافقة تالميذ في التدريب العمليّ  (4

التالميذ يف أماكن التدريب اّليت تقع خارج املدرسة  جيب ختصيص موارد من أجل مراصقة
 خالل اليوم الدراسّي، وكذلك يف التدريب العملّي بعد اليوم الدراسّي.

 إعداد التلميذ للتدريب ودعمه شخصيًّا خالله (5

على الطاقم الرتبوّي إعداد التلميذ إعداًدا جّيًدا استعداًدا للتدريب العملّي، وكذلك 
امني العمل والتجارب العاطفّية اّليت واجهها أثناء التدريب. من أجل العمل معه على مض

ذلك جيب ختصيص زمن إضايّف للحّصة الفرديّة األسبوعّية اّليت يلتزم هبا كّل معّلم يف 
 .الربنامج

 إعداد مكان التدريب  (6

 املدرسّي ملوضوع املشاركة وطاقم املدرسة، مبشاركة مدير العمل التطّوعيّ  رّكزامليكون 
 قم العاملني به استعداًدا للعمل.البلدّي، مسؤولني عن إعداد مكان التدريب وطا

 من المحيط القريب إلى المحيط البعيد – نموذج لبناء التدريب العمليّ  (7

 إشغال وظائف هاّمة في المدرسة:  – حلقة أولى
 ورعاية لبيئة املدرسة وحميطها...تشغيل أثناء االسرتاحات، أعمال صيانة 

يف العمل خارج املدرسة، مثل العمل  تدريب أّويلّ مساهمة في المجتمع: –ثانية  حلقة
يف دور رعاية املسّنني، العمل يف رياض أطفال، إجراء لقاءات مع تالميذ مدارس أخرى، 
إعداد رزم هدايا، أعمال جُترى يف مفتان يف إطار التدريب ضمن ورشات عمل حرصّية أو 

 للمجتمع. تكنولوجّية/ تقنّية كمسامهة
 :أعمال تمثيل ذاتّي ومشاركة اجتماعّية -حلقة ثالثة
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صّعالّية جُترى مع تالميذ آخرين، من أُطر تربويّة أخرى، ومع مؤّسسات اجملتمع )دور رعاية 
املسّنني، رياض أطفال وما إىل ذلك( أو العمل من أجل البيئة )رعاية بيئّية، تبيّن موقع 

 وما إىل ذلك(.

 ريبنماذج ألماكن تد (8

 
 في المجتمع يف املدرسة

 لتالميذ شبيبةتوجيه تربوّي  -
مساعدة يف أعمال خمتلفة متعّلقة  -

بنظام تكنولوجيا املعلومات )أمناء 
 تكنولوجيا املعلومات(

 مساعدة يف أعمال مكتبّية  -
إعداد زخارف/ ديكور والعناية  -

 باملعّدات
 االعتناء بواجهة املدرسة -

 شبيبةالاالندماج يف حركة  -
 دة يف بيت لرعاية الكالبمساع -
 مساعدة يف صرتة ما بعد الظهر يف املركز اجلماهرييّ  -
 مساعدة يف املستشفى -
 مساعدة يف روضة أطفال -
 مساعدة يف نويديّة لألطفال -
 تعبئة رزم للمحتاجني وتوزيع الرزم -
 عروض يف الغناء والعزف يف دور رعاية املسّنني ويف أماكن أخرى -
 تمع )منتجات جنارة، خبز وما إىل ذلك(إعداد منتجات كمسامهة للمج -

  
 في موقع إدارة المجتمع والشبابمناذج إضاصّية ُيكن إجيادها 

 البعد النظريّ  (9

تطبيق البعد النظرّي للربنامج ينّفذ بأقصى حّد من التناسب مع مضامني التعّلم وجمموع 
للمالءمات  الساعات النظريّة املطلوبة يف الربنامج. مع ذلك جيب التفكري بالنسبة

 وللتغيريات املطلوبة.
جيب ختصيص ساعة أسبوعّية لكّل تلميذ مشرتك يف الربنامج على مدار السنة من أجل 

 مراصقة مرتّدة يف جمموعة صغرية.              

 تقييم التالميذ (10

جيب السماح للتالميذ مبراصقة جاّدة يف سريورة التوثيق والتلخيص ويف كتابة يومّيات 
جزء من متطلّبات الربنامج، وكذلك يف تنفيذ عمل حبثّي ومهّمة تنفيذ إذا  السفر، وهي

مّت اختيارها كآليّات تقييم. جيب إتاحة تقييمات بديلة إضاصّية مبا يتناسب مع تعليمات 
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 الربنامج مثل مقابلة موّجهة، صيلم، عارضة وما إىل ذلك.

 طلوب بواسطة شهادة خاّصة.ُيكن اإلشادة بتكرمي تالميذ نّفذوا التدريب أكثر من امل

 المبنى التنظيميّ   (11

جيب العمل حسب املبن التنظيمّي لتشغيل الربنامج يف املدارس، يف اللواء والسلطة 
احملّلّية، كما هو وارد يف الربنامج والعمل بالتعاون مع مرّكز العمل الّتطّوعّي يف السلطة. 

يمات الوزارة. يكاصأ املرّكز مبكاصأة تركيز جيب تعيني مرّكز للمشاركة االجتماعّية وصًقا لتعل
 مبا يتناسب مع تعليمات وزارة الرتبية والتعليم.

الربامج اُليت جُترى يف مفتان من شأهنا أن تساهم مسامهة هاّمة للمجتمع، وتصبح جزءًا 
 من الربنامج بالنسبة للتالميذ املشاركني يف هذه الربامج.

 تالميذ التربية الخاّصة  7.3
 عامّ  7.3.1
واملشاركة االجتماعّية" يف الرتبية ادخاّصة على الربنامج اّلذي جيرى  التنمية الشخصّيةكز الربنامج " يرت

يف الرتبية العاديّة، ويضّم املالءمات اّليت تسمح لتالميذ الرتبية ادخاّصة باملشاركة به. يتيح الربنامج 
هم من توسيع حلقات التدريب إمكانّية التعّلم ذي معًن لتالميذ ذوي احتياجات خاّصة ومتّكن

 مبشاركة اجتماعّية يف اجملتمع واملسامهة لآلخر حّّت خارج جدران املدرسة. 
مشاركة تالميذ ذوي احتياجات خاّصة يف اجملتمع ومسامهتهم للمجتمع من شأهنا أن تؤثّر على إّن 

ع ويؤثّر، أيًضا، على نظرة اجملتمع الّنمطّية للشخص ذي االحتياجات ادخاّصة كفرد مساهم يف اجملتم
 تصّوره الذايّت وعلى الشعور بالكفاءة لدى التالميذ املسامهني.

تالميذ ذوو احتياجات خاّصة يتعّلمون يف أُطر تربويّة متنّوعة: دمج يف صّف عادّي، صّف تربية 
خاّصة يف مدرسة عاديّة، مدارس للرتبية ادخاّصة، ومراكز تربويّة يف املستشفيات. جيب تطبيق 

 لربنامج يف مجيع هذه اأُلطُر مع األخذ بعني االعتبار ممّيزاهتم ادخاّصة.ا
تالميذ ذوو االحتياجات ادخاّصة املدموجون يف صفوف عاديّة أو يتعّلمون يف صفوف تربية ال يشرتك

خاّصة يف مدارس عاديّة، يف مجيع األعمال الصّفّية والطبقّية اّليت جترى يف املدرسة يف إطار 
جيب النظر إىل التالميذ ذوي االحتياجات ادخاّصة يف تنظيم أعمال الربنامج جلميع  الربنامج.

 ميذ املدرسة واالستعداد كما جيب.تالميذ املدرسة كجزء ال يتجزّأ من تال
هنالك أمهّية كربى إلجراء حوار مع التلميذ اّلذي لديه احتياجات خاّصة من أجل تعزيز مشاركته 

ولتعزيز وعيه لنقاط القّوة لديه، ألولويّاته وصعوباته. وذلك من أجل أن  يف بناء عملّية التدريب،
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يستنفد قدراته وحيظى بتجربة النجاح. من أجل استيعاب هذا التلميذ يف مكان تدريب ياليمه، 
 جيب إتاحة عّدة إمكانيّات لالختيار.

 
 تنظيم المالءمات الموصى بها للبرنامج 7.3.2

 اّلذي يهدف إىل دمج مالءم للتالميذ ذوي االحتياجات ادخاّصة.إليكم خمّطط املالءمات للربنامج 
بعني االعتبار االختالف يف املستوى األدايّي للتالميذ اّلذين  عند حتديد املالءمات جيب األخذ

 يتعّلمون يف أُطر الرتبية ادخاّصة، والتشديد على االلتزام مبتطلّبات الربنامج العاديّة.        
 مبنى البرنامج . أ

 د الساعات التعليمّية من أجل الحصول على شهادة بجروتعد (1
، على األقّل، من الساعات املطلوبة يف الربنامج يف البعدين 30على التالميذ إكمال % . أ

 الّنظرّي والعملّي.
% من 30التالميذ اّلذين لن يتقّدموا للحصول على شهادة جبروت كاملة، يكملون  . ب

ن على شهادة مشاركة اجتماعّية )دون شهادة الساعات املطلوبة يف الربنامج وحيصلو 
 جبروت(.

% من الساعات املطلوبة يف الربنامج، 30التالميذ اّلذين مل يتمّكنوا من إمتام ال  . ت
 يستحّقون التقدير على عملهم االجتماعّي وحيصلون على شهادة تقدير من قبل املدرسة.

ة، مثل التالميذ اّلذين يتعّلمون تقوم جلنة استثنايّية ببحث احلاالت االستثنايّية وادخاصّ  . ث
للحصول على شهادة جبروت كاملة ولكن بسبب عسر تعّلمّي لديهم صهم غري قادرين 

 على تنفيذ جزء من برنامج املشاركة االجتماعّية أو تنفيذه بشكل كامل.
 توزيع الساعات التعليمّية على سنوات التعليم (2

املرحلة الثانويّة بإمكانه إمتام متطّلبات التلميذ الذي يتعّلم أكثر من ثالث سنوات يف 
الربنامج حّّت هناية تعليمه. ُيكن جتهيز التلميذ للربنامج يف بداية الصّف التاسع، يف 
اجلانبني العاطفّي والعملّي. لذلك، جيب االستعانة بربنامج "التنمية الشخصّية واملشاركة 

 والتدريبات األولّية.االجتماعّية" وأن نستمّد منها املضامني التعليمّية 
 تقسيم الزمن خالل السنة (3

وبضمنها العمل خالل العطل املتّبعة يف الرتبية  ُيكن توزيع العمل على مدار السنة، ( أ
 ادخاّصة.

التالميذ املرضى اّلذين يتعّلمون ضمن التعليم العادّي أو ادخاّص واملتواجدون يف  ( ب
كجزء من الربنامج الرتبوّي البيت أو املشفى، تصاغ هلم طريقة لتطبيق الربنامج  
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الفردّي والذي يُبن لكّل تلميذ يرقد يف املشفى أو مريض، وذلك بالتنسيق مع 
مدرسته. جيب مالءمة مكان التدريب للتلميذ داخل أو خارج املركز الطّّبّ ووصًقا 

 حلالته املرضّية.
ن ضمن لرتبية ادخاّصة، وصًقا للحاجة، ومعن امتثياًل  تضّم جلنة االستثناءات

صالحّياهتا اقرتاح بدايل للربنامج، وتقليص مّدته، وتقدمي إعفاء من تطبيقه يف 
 احلاالت اّليت يكون الربنامج مطلًبا للحصول على شهادة جبروت. 

 
 التدريب العمليّ   . ب

 عامّ  (1
عمل الربنامج مبا يتالءم مع ممّيزات التالميذ  ساعات جيب أن تكون هناك مرونة يف

)تالميذ كثر ال يتعّلمون يف أماكن سكناهم ومرتبطون باملواصالت(.  وتوزيعهم اجلغرايفّ 
جيب تشجيع تطبيق التدريب العملّي بعد انتهاء حصص الدراسة، خاّصة صيما يتعّلق 

دمج والتالميذ الذين ينهون دراستهم قبل الساعة الثانية اهرًا. وجيب األخذ البتالميذ 
ن بالقرب من مدرستهم ويصلون إىل بيوهتم يف بعني االعتبار التالميذ الذين ال يسكنو 

ساعات متأّخرة واإلتاحة هلم إجراء جزء من التدريب العملّي أثناء اليوم الدراسّي. 
بني اجلمهور يف منطقة سكن التلميذ أو  تستعّد املدرسة لتنفيذ التدريب العمليّ 

 .بالقرب من املدرسة
 حصص التدريب العملّي بشكل مجموعات أو فرديّ  (2

ب أن تكون هناك مرونة يف توزيع ساعات التدريب العملّي ضمن العمل جي
% على األقّل من جممل 30مبجموعات أو بشكل صردّي، مع التشديد على إجراء 

الساعات املعّدة للتدريب العملّي. توزيع الساعات بشكل مجاعّي أو صردّي قابل 
زات التلميذ وأدايه وبناًء يقوم الطاقم املدرسّي بفحص مميّ  للتغيري من سنة ألخرى. 

عليه سيتّم جتهيز التقسيم املناسب للتلميذ. التلميذ الذي يستصعب العمل بشكل 
مستقّل يف ساعات التدريب العملّي الفردّي ُيكنه العمل ضمن جمموعة مكّونة من 
ثالثة تالميذ كجزء من التدريب الفردّي. من املفّضل يف هذه احلاالت تشجيع دمج 

 الرتبية ادخاّصة مع تالميذ من التعليم العادّي مبجموعات تدريب صرديّة.تالميذ من 
  اختيار أماكن للتدريب العمليّ  (3

جيب العمل حسب معايري التدريب العملّي املوجودة يف برنامج" التطّور الذايتّ 
واملشاركة االجتماعّية"، وذلك حسب اعتبارات خاّصة بتالميذ الرتبية ادخاّصة 
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ايّي، نوع العسر التعّلمّي، االحتياجات ادخاّصة(. جيب إجراء اّتصال مع )املستوى األد
 مدير العمل التطّوعّي التابع للسلطة احمللّّية.

من املفّضل تشجيع وكشف التالميذ على أماكن تدريب متنّوعة، سواء كان بني 
ليت اجملموعة املتساوية أو خارجها. جيب التفكري بإجراء التدريبات يف أماكن غري ا

وردت يف الربامج ادخاّصة مبا يتعّلق باالستعدادات احلياتّية وإتاحة اإلمكانّية للخروج 
 لميذ يف اختيار مكان التدريب.  من األطر املوجودة من خالل تكثيف مشاركة الت

 مرافقة التالميذ في التدريب العملّي  (4
ملدرسة خالل جيب ختصيص موارد ملراصقة التالميذ ألماكن التدريب خارج جدران ا

اليوم الدراسّي. يف حال أّن تنفيذ النشاط العملّي يتّم بعد اليوم الدراسّي جيب إجراء 
 من أجل مراصقة التلميذ. لتابع للسلطة احمللّّية اّتصال مع مدير العمل التطّوعّي ا

 إعداد التلميذ ودعمه خالل التدريب العمليّ  (5
لتدريب العملّي وأن يصوغ معه مضامني على الطاقم الرتبوّي جتهيز التلميذ جّيًدا ل

العمل والتجارب العاطفّية اليت سيخوضها خالل التدريب. جيب ختصيص مّدة زمنّية 
 ُملزمة لكّل معّلم يف الربنامج. من الساعة الفرديّة ملا ورد سابًقا أّلّن هذه الساعة

   مكان التدريب إعداد (6
درسة، مبشاركة مدير العمل التطّوعّي مرّكز املشاركة االجتماعّية املدرسّي وطاقم امل

بكّل ما يتعّلق البلدّي، مسؤولون عن إعداد مكان التدريب وعن طاقم العاملني به 
 ي االحتياجات ادخاّصة يف املكان.بعمل التلميذ ذ

 نموذج لبناء التدريب العملّي من المحيط القريب إلى المحيط البعيد،  (7
تشغيل أثناء االسرتاحات، العناية  أداء وظائف هاّمة في المدرسة: –حلقة أولى 

 بيئة املدرسّية وحميطها اخل.بزاوية احليوان وحبديقة املدرسة، أعمال صيانة ورعاية ال
تدريب أّويّل يف العمل خارج املدرسة مثل العمل التطوّع في المجتمع:  -حلقة ثانية

ل يف رياض األطفال، إجراء لقاءات مع مدارس أخرى، يف دور رعاية املسّن، أعما
 إعداد رزم هدايا وهكذا.

أنشطة مقابل تالميذ آخرين : أعمال تمثيل ذاتّي ومشاركة اجتماعّية –حلقة ثالثة 
يف أطر تربويّة تعليمّية إضاصّية ومقابل مؤّسسات جمتمعّية )دور رعاية املسّنني، قواعد 

 البيئة )رعاية، رّي، تبيّن موقع وهكذا(.  للجيش وهكذا( أو أنشطة من أجل
 أمثلة على أماكن تدريب لتالميذ التربية الخاّصة في المدرسة والمجتمع (8

 توجيه تعليمّي لتالميذ شباب أو تالميذ لديهم احتياجات خاّصة. -
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 نشاط يف مكتبة املدرسة أو يف املكتبة البلديّة. -
 )أمناء احلوسبة(.احلوسبة  مساعدة يف أعمال خمتلفة مرتبطة بنظام -
 املساعدة يف األعمال داخل املكاتب. -
 وزخرصتها والعناية باملعّدات. جتهيز ادخلفّيات -
 االهتمام والعناية بواجهة املدرسة -
 متثيل ذايّت أمام الصفوف العاديّة.  -
توجيه تعليمّي أو مراصقة تالميذ يف جيل الشباب وتالميذ مستصعبني من مدارس  -

 ملدرسة.  أو صفوف أخرى يف نفس ا
 الشبيبة. اإلرشاد أو االندماج يف حركة -
 عمل يف بيت لرعاية الكالب. -
 العمل يف مؤّسسة تعمل يف ساعات الظهرية وتتبع للمركز اجلماهريّي. -
 العمل يف مستشفى. -
 .العمل يف روضة أطفال -
يعانون من عسر )مثل نادي ألطفال يعانون من  مساعدة يف نواٍد يتعّلم صيها أوالد -

 ، تعزيز اليوم التعليمّي للتالميذ الذين يعانون من العسر يف النظر(. التوّحد
املساعدة يف نقل ختّصصات ضمن إطار املركز اجلماهريّي أو أطر أخرى ومالءمة  -

 ذلك ملواهب التلميذ )العزف، الرياضة وغريها(.
 ."לתת" أنشطة يف مجعيّات خمتلفة، مثاًل يف املركز االستشارّي للشبيبة جلمعّية  -
 َرزم ُرَزم للمحتاجني وتوزيعها.  -
 دور رعاية املسّنني وأماكن أخرى والعزف يف عروض يف الغناء -

 يبةموقع إدارة اجملتمع والشبأمثلة إضاصّية ألنشطة موجودة يف 

 البعد النظريّ  . ت
يُطّبق البعد النظرّي للربنامج مبا يتالءم مع مضامني التعليم، ووصًقا جململ الساعات النظريّة 

طلوبة يف الربنامج بالتعليم العادّي، ومن خالل األخذ بعني االعتباراملالءمات والتغيريات امل
 املطلوبة.
ختصيص ساعة أسبوعّية لكّل تلميذ مشارِك يف الربنامج ملراصقة التدريب العملّي ضمن  جيب

 جمموعة صغرية خالل العام.
الستعداد للحياة واليت تتبع للرتبية االعتماد على املبادئ واملضامني الواردة يف برنامج ا جيب

 ".ך"תל"ادخاّصة الصّفّية 
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 تقييم التالميذ . ث
جّديّة لتالميذ الرتبية ادخاّصة يف عملّية التوثيق والتلخيص وكتابة يوميّات  مراصقةجيب توصري 

واملهّمة  وايفة البحث السفر، واليت هي جزء من متطلّبات الربنامج، وكذلك يف تنفيذ
 تقييمّية.حال اختيارهم أدوات  التنفيذيّة يف

حسب تعليمات الربنامج، جيب طرح تقييمات إضاصّية، مثل مقابلة موّجهة، صيلم، عارضة 
 وهكذا.

هو متوّقع، من خالل شهادة ُيكن مكاصأة التالميذ الذين ينّفذون التدريب بشكل أصضل ممّا 
 خاّصة.

 المبنى التنظيميّ  . ج
غيل الربنامج يف املدارس، يف اللواء ويف السلطة احمللّّية جيب العمل حسب املبن التنظيمّي لتش

 عّي يف السلطة.العمل التطوّ  رّكزحسب ما ورد يف الربنامج، والعمل مبشاركة م
جيب تعيني مرّكز للمشاركة االجتماعّية يف مدارس الرتبية ادخاّصة وصًقا ملا تنّص عليه تعليمات 

على استحقاق الرتكيز وصًقا لتوجيهات وزارة الرتبية وزارة الرتبية والتعليم.  حيصل املرّكز 
 املدارس.والتعليم. جيب العمل من أجل مالءمة االستحقاق لعدد الصفوف يف هذه 

خالل هذه العملّية يتواصل املخّتصون يف جماالت العسر املختلفة يف مراكز "ماتيا" مع 
مبواضيع خمتلفة، مثل لّّية أصحاب الواايف يف املدرسة ومدير التطوّع من قبل السلطة احمل

اختيار إطار التدريب، كيفّية التقدمي واملالءمة، استعداد التلميذ، إعطاء مردود وإجراء حوار 
 جّيد مع التلميذ.

يف املدارس العاديّة اليت يتعّلم هبا تالميذ ذوو احتياجات خاّصة، جيب ضّم مندوب عن 
وجيه وتشغيل الربنامج. يشرتك مندوب الرتبية الرتبية ادخاّصة من طاقم املدرسة يف طاقم الت

 ادخاّصة البلدّي يف جلنة التوجيه البلديّة اليت يرتأسها مدير العمل التطّوعّي البلدّي.
 تطوير مهنيّ   . ح

يف كّل منظومة للتطوير املهيّن للربنامج يتّم دمج وحدة تُعن مبالءمة الربنامج لتالميذ ذوي 
هو من مسؤولّية قسم الرتبية ادخاّصة، باشرتاك إدارة اجملتمع احتياجات خاّصة. تطوير الوحدة 

 يبة وادخدمات النفسّية االستشاريّة.والشب
 
 البرنامجإعفاء من  .8

لكّل تلميذ دخوض التدريب يف خدمة اجملتمع املدرسّي، أو اجملتمع الواسع. ينّفذ  إتاحة اجملالهدف الربنامج هو 
لميذ ومبصادقة مرّّب الصّف أو مرّكز املشاركة االجتماعّية، أو من خالل اختيار التدريب يف اجملال الذي خيتاره الت
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 التلميذ جملاالت مقرتحة.

 أدناه: صّحّية )يشمل النفسّية( كما سريديتّم إعفاء التلميذ من واجب التدريب يف الربنامج ألسباب 

 .إذا كان موجوًدا يف إجازة مرضّية 
 ه من االّتصال مع اآلخرين. نكّ إذا كان يعاين من مرض مزمن، ال ُي 
 إذا كان راقًدا يف املستشفى 

 االعتراف بالتدريب .9

اليت متّثل املدرسة، السلطة احمللّّية أو الدولة يف جماالت املوسيقى، الرقص، المشاركة في الفرق التمثيلّية   9.1
ختار حيتسب على أنّه تدر 

ُ
يب يف املشاركة املسرح، الرياضة بأنواعها وأيًضا: العمل يف اإلطار امل

بشرط أن يكون التلميذ قد خّطط ونّفذ مشروًعا اجتماعيًّا في إطارعمله في الفريق االجتماعّية، 
 بعدد الساعات المطلوبة حسب الفئة العمريّة.

ساعات التأهيل  لالشرتاك يف البعثة وساعات تنفيذ المشاركة في بعثات الشبيبة على أنواعها:    9.2
 ا على أهّنا ساعات تدريب، بشرط أن يكون طابع العمل خيدم اجملتمع والدولة.البعثة يتّم االعرتاف هب

 .العمل ضمن إطار اختصاص لإلثراء، غري معرتف به كتدريب   9.3
 حدوث التباس يف املوضوع، يبّت  مفّتش إدارة اجملتمع والشبيبة بشأن االعرتاف بالتدريب. حالةيف    9.4

 تقييم التلميذ في المشاركة  .11

، ويسّجل يف شهادة التلميذ باالعتماد على املعطيات منتصف السنة وهنايتها م التلميذ يفيتّم  تقيي 10.1
 اليت مّت احلصول عليها:

 من مكان التدريب، وفًقا إلجراء التسوية . أ
 .مصادقة على مّدة احلضور -
 تنفيذ ) انظروا يف ملحق أ أدناه(حول جودة ال تقرير -

 من التالميذ . ب
 يف ملحق ب أدناه(. كته يف مشروع )انظروااستمارة تقييم ذايّت على مشار  -
 تلخيص تغذية مرتّدة حول التدريب )صفحتان وأكثر(. -

 
 في ملحق ت أدناه( من المربّي )انظروا . ت

  -يعتمد التقييم على



 تعليمات ثابتة        
  

 2018 كانون الثاني 5/עחمنشور المديرة العاّمة، 

 

 

 

23 

 للتلميذ. تلخيص التغذية املرّتدة قييم -
 )إذا شارك املعّلم يف العملّية( .  املعّلم رأي -

 مستويات: تُعطى العالمة في مدرّج من عّدة 10.2

  ِمل ينه 
 أهنى 
 أهنى بنجاح 
 الثاين عشر( -أهنى بامتياز )دخّرجيي احلادي عشر 

 شهادة بجروت بتفّوق 10.3

، (ד)7/עדفي منشور التعليمات الثابتة  47-3.1األمور الواردة أدناه مّت أخذها من البند 
ادات اإلنهاء": منظّمة الدراسات وشه المرحلة الثانويّة: -"البرنامج الوطنّي للتعّلم ذي معًنى

 .متفّوقو وزارة التربية والتعليم
، يف حال استوصوا الطلبات الرتاكمّية التالميذ على شهادة تفّوق من وزارة الرتبية والتعليم حيصل
 التالية:

 اجلماهرييّة.  –متّيزوا بربنامج التطّور الذايّت واملشاركة االجتماعّية إذا  -
 جنليزيّة مبستوى مخس وحدات تعليمّية.إذا تعّلموا وامُتِحنوا يف اللغة اإل -
 على األقل. إذا تعّلموا وامُتِحنوا يف الرياضّيات مبستوى أربع وحدات تعليمّية -
 وما صوق. 90معّدل عالماهتم يف شهادة البجروت هو  -

 إكمال واجبات  10.4

ل تطيع إكماالذي أهنى الصّف الثاين عشر وحصل على شهادة إهناء بعالمة "مل ينِه" يس التلميذ
 واجباته وقت ما يشاء.

 يتّم اإلكمال على هذا النحو:       

 ساعة تدريب ذايّت. 90بشأن إكمال عرتف هبا تقدمي مصادقة من جهة م . أ
رِسلة بعد إهناء سنة ادخدمة أو مصادقة من  . ب

ُ
تقدمي مصادقة ملؤّسسة الرتبية والتعليم من اجلهة امل

             بعد إهناء التعليم يف السنة التحضرييّة. عرتف هباالعسكريّة م ة ما قَبل ادخدمةأكادُييّ 
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 مالحق   .11

 شخص ذي الصلةالملحق أ: تقييم 
 

___________________       رقم اهلويّة _________________ اسم التلميذ______ الصفّ 
 ___________________ مكان التدريب

 _________________ ____رقم اهلاتف____________________ اسم الشخص ذي الصلة
 ______________عدد ساعات التدريب

 
 

 تقييم ذاتّي للتلميذ في المشروع ملحق ب:

 مالحظات التقييم المؤّشر

 
 
 
 عالية

 
 
 متوّسطة

 
 
 متدنّية

 

 بواجباته القياممسؤولّية التلميذ ومثابرته يف 
 
3 

 
2 

 
1 

 

تعاون وتواصل إجياّّب من التلميذ مع 
 املسؤولني عنه ومع متلّقي ادخدمة

 
3 

 
2 

 
1 

 

 قبل التلميذ إاهار مبادرة من
 
3 

 
2 

 
1 

 

 اجملموع

 

  

التقييم العاّم هو جمموع التقييمات يف املؤّشرات 
 املختلفة
 استوىف الشروط بنجاح= 9-8
 استوىف الشروط= 7-3

 _________________________________________ مالحظات مل يستوِف الشروط= 2
 
 ________________________________توقيع  
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 عدد الساعات املطلوبة للتدريب ضمن جمموعات. – مسبقةشروط 

  :يف إطار التدريب اجلماعّي )مشروع(. ساعات على األقّل، 9يف الصّف العاشر 
   :على األقّل، يف إطار التدريب اجلماعّي )مشروع(.ساعة  21الصّف احلادي عشر 
  :يف إطار التدريب اجلماعّي )مشروع(. اعة على األقّل، س 26يف الصّف الثاين عشر   

 

 __________________التلميذ ______اسم ______الصفّ   

 _____________________ رقم اهلويّة 

 ____________________أماكن التدريب

للمشروع  مقتضب وصف
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  ______________________________يت نّفذت يف املشروع عدد الساعات الّ 

 مالحظات التقييم المؤّشر

 
 

 عالية
 

 متوّسطة
 

 متدنّية
 

 أاَهرُت مسؤولّية ومثابرة يف املشروع
 
3 

 
2 

 
1 

 

 تعاَونُت مع زماليي يف جمموعة املشروع
 
3 

 
2 

 
1 

 

أاهَرُت مبادرة يف ختطيط املشروع 
 وتنفيذه

 
3 

 
2 

 
1 
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 اجملموع

 

  

التقييم العاّم هو جمموع التقييمات يف املؤّشرات 
 املختلفة:

 استوىف الشروط بنجاح= 9-8
 استوىف الشروط= 7-3

 مل يستوِف الشروط= 2
 

حرصًا(  50)حّّت أدايه يف التدريب الفردّي  حولاختيارّي: تقييم ذايّت للتلميذ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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 تلخيص التدريب –: تقييم المربّي ملحق ت

  شروط مسبقة: تقدمي ملّخص عمل مرتّد للمرّّب، صفحتني على األقّل. التلميذ املرّشح للتفّوق االسثنايّي
 مقّدمة بكّل الوسايل املمكنة(. صفحات على األقّل )ُيكن أن تكون الوايفة 5عليه تقدمي وايفة حبجم 

 واجلماعّي من قبل املرّّب. يعتمد  لفرديّ ريب وتقييم أداء التلميذ يف التدريب ايتّم تنفيذ تقييم ملّخص التد
تقييم التلميذ على احلوار املرتّد الذي جيري كّل سنة، حول امللّخص املرتّد للتالميذ وحول اجلوانب األخرى 

 .اليت تظهر يف مئشار الشخص ذي الصلة ويف مئشار تقييم التلميذ
 

 
رقم _________________ التلميذ ______اسم______ الصفّ  

 _______________________ اهلويّة
 ___________________أماكن التدريب
 _____________________________________شارك يف املشروع

 _______عدد ساعات املشروع _____________ عدد ساعات التدريب الفرديّ 
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 إذا مل يلتزم التلميذ بالشروط املسبقة )عدد الساعات + تقدمي وايفة( جيب أن نذكر:

                           التلميذ لم يستوِف الشروط" "

 ________________________________عالمة التلميذ النهايّية

 ______________________ساعات التأهيل يف مسار التفّوق االستثناييّ 
 
 
 

 مالحظات التقييم املؤّشر

 عالية 
 

  متدنّية متوّسطة

وصف أحداث وحتّديات هاّمة 
والتعامل معها أثناء التدريب يف 

 املشاركة االجتماعّية

2 3 1  

وصف مسامهة التدريب يف 
تطّور التلميذ الذايّت )مهارات 

يف  مسامهةذاتّية واجتماعّية، 
 جماالت حياتّية أخرى(.

 

من املهّم صحص مدى اهتمام التلميذ  1 3 2
  باجلوانب التالية:

القدرة على العمل يف طاقم، إاهار متاٍه 
واهتمام، مبادرة ومسؤولّية، القدرة على 

 املراقبة واستخالص النتايج وغريها.
وصف مسامهة التدريب العملّي 
يف املشاركة االجتماعّية 

 للمجتمع احمليط

2 3 1  

 
 اجملموع

 

  

التقييم العاّم هو معّدل جمموع التقييمات 
 تلفة:يف املؤّشرات املخ

 = استوىف الشروط بنجاح8-9
 استوىف الشروط= 7-3

 مل يستوِف الشروط=  2
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المرحلة الثانويّة: حقوق  -البرنامج الوطنّي للتعّلم ذي معًنى 

التالميذ  المواطنين العائدين وفئات سّكانّية خاّصة في امتحانات 
 البجروت

 

 

 3018 كانون الثاين 3ابتداًء من : سريان المفعول

 3018 كانون الثاين 3: ريخ النشرتا

مستحّقون للمالءمات يف امتحانات البجروت وصًقا للتوجيهات الواردة يف هذا  تالميذ مواطنون عايدون :التطبيق
 املنشور.

 ملّخص المنشور

بشأن املناهج التعليمّية يف املدارس صوق  مّ مّت نشر منشور موّجه للمدير العا 2011-2011يف العام الدراسّي 
متطّلبات شهادة إهناء التعليم من جهاز الرتبية والتعليم االبتدايّية، حيّدد أساليب التقييم ومبن االمتحانات، ويفّصل 

املرحلة الثانويّة: تنظيم  -، "الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن (ד)7/עדيف منشور التعليمات الثابتة  37-2.1)البند 
 الدراسة"(.

العايدين ولفئات سّكانّية خاّصة إضاصّية تتطّلب حتديثًا  نهج التعليمّي اجلديد للتالميذ املواطننياحلاجة إىل مالءمة امل
 للمالءمات املعطاة هلؤالء التالميذ. تفّصل التعليمات التالية املالءمات احملّدثة.

ّق هلؤالء التالميذ اختيار بني أدناه. وحي 2تسري التعليمات على التالميذ اّلذين يستوصون التعريفات املفّصلة يف البند 
إجراء امتحانات البجروت املالءمة للقادمني اجلدد )منوذج القادمني اجلدد( وصًقا للمالءمات املفّصلة يف هذا املنشور أو 

 تقدمي االمتحان وصق الطريقة املتّبعة.

  

 تغييرات من التعليمات السابقة حول نفس الموضوع

 -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن  ،(א)11/עזمن منشور التعليمات الثابتة  32-3.2تستبدل هذه التعليمات بند 
العايدين وصئات سّكانّية خاّصة عند إجراء امتحانات البجروت". وذلك نتيجة  املرحلة الثانويّة: حقوق التالميذ املواطنني

 التغيريات التالية:
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ميذ مواطنني عايدين ولتالميذ منتمني إىل صئات سّكانّية خاّصة هي ة يف املالءمات املعطاة لتالالتغيريات الرييسيّ  من
الوطيّن للتعّلم ذي معًن إمكانّية االعرتاف اجلزيّي بدراستهم يف خارج البالد، كذلك، يف أعقاب املالءمة للربنامج 

حان يف موضوع اللغة العربيّة: والرغبة يف تلبية احتياجات التالميذ املواطنني العايدين مّتت إضاصة مالءمات لطرايق االمت
صهم، تعبري وقواعد. يف هذا االمتحان ال يوجد امتحان ثنايّي اللغة، وال استقراء، وال إمالء للممتحن احملايد وال امتحان 

 شفوّي. 

 ، تكون هنالك إمكانّية ألن ُيتحن التلميذ بنماذج إلزامّية2018-2013إضاصة إىل ذلك، ابتداًء من العام الدراسّي 
 ثنايّية اللغة أيًضا يف موعد الشتاء.

بالتنسيق مع املفّتشني املرّكزين للمواضيع اإللزامّية مّتت مالءمة مناذج أسئلة للقادمني اجلدد مع الربنامج التعليمّي جلميع 
 دمج التالميذ املواطنني العايدين يف صفوف األّم. التالميذ من أجل 

ضرورة ضمان حصول التالميذ اّلذين يتّم تقييمهم يف التقييم البديل على إضاصة إىل ذلك، تتطّرق التعليمات إىل 
 املساعدة.

ضمن التعليمات هناك توجيهات بشأن مشاركة التالميذ املواطنني العايدين يف برنامج التنمية الشخصّية واملشاركة 
امج بتعويض احلصص من السنوات االجتماعّية. ولن يطلب من التالميذ اّلذين وصلوا إىل إسراييل خالل تنفيذ الربن

 ختفيض عدد احلصص املطلوبة منهم ضمن إطار التطبيق العملّي الشخصّي.السابقة. حيّق للمدرسة 

  

  .استبدال: الوضعّية

 هذا المنشور يلغي المناشير السابقة التالية:

حقوق : املرحلة الثانويّة -معًن "الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي (, א)11/עז يف منشور التعليمات الثابتة 32-3.2 بند
 العايدين وصئات سّكانّية خاّصة عند إجراء امتحانات البجروت".  التالميذ املواطنني

 شير سارية المفعول في مواضيع ذات صلةامن

د مواعي املرحلة الثانويّة: -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن  ،(ב)2/עז يف منشور التعليمات الثابتة 22-2.1 بند
  "االمتحانات لفئات سّكانّية خاّصة

االمتحانات الداخلّية   -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن  ،(ב) 9/עו يف منشور التعليمات الثابتة 23-2.1 بند
 "كجزء من التقييم على مدار التعليم

مبن : املرحلة الثانويّة -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن  ،(א)3/עו يف منشور التعليمات الثابتة 22-2.1 بند
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  " املهينّ  -التعليم، االمتحانات، وشهادات اإلهناء يف التعليم التكنولوجيّ 

سريورات  -تالميذ ذوو عسر تعّلمّي يف الصفوف العاشرة" ،(א)2/עה يف منشور التعليمات الثابتة 28-3.2 بند
 " تدّخل يف التعّلم ويف طرايق االمتحانات

تنظيم  :املرحلة الثانويّة -"الربنامج الوطيّن للتعّلم ذي معًن  ،(ד)7/עד التعليمات الثابتةيف منشور  37-2.1 بند
 ".الدراسة وشهادات اإلهناء

 الجهة المسؤولة

 في الوسط العربيّ 

 الجانب المسؤول الفئة السّكانّية

 تالميذ مواطنون عايدون

 تالميذ مواطنون مؤقّتون

                                 تالميذ سّياح

 تالميذ أبناء مواطن أجنّبّ 

 

مدير قسم كبري للتعليم يف  -ناطقو العربّية يف الوسط العرّبّ 
 الوسط العرّبّ 

 مدير قسم التعليم يف الوسط - ناطقو العربّية يف الوسط الدرزيّ 
 الدرزيّ 

املسؤول عن التعليم يف  -ناطقو العربّية يف الوسط  البدويّ 
 الوسط البدويّ 

 مدير قسم كبري للتعليم يف الوسط العرّّب  - يف الوسط العرّبّ  تالميذ مواطنون مواليد خارج البالد

 الدرزيّ  مدير قسم التعليم يف الوسط - يف الوسط الدرزيّ 

 املسؤول عن التعليم يف الوسط البدويّ  - يف الوسط  البدويّ 

 

 محتويات

 خلفّية .1
 تعريفات .2
 اييل للتلميذ املواطن العايد طريقة حساب صرتة الغياب من إسر  .1
 استحقاق املالءمات بامتحانات البجروت .1
  االعرتاف بالتعليم من خارج البالد يف جمال الثقاصة العاّمة ومدخل للعلوم .2
  (%20)التالميذ اّلذين يتّم تقييمهم تقييًما بدياًل  .6
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 التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية للتالميذ املواطنني العايدين .3
 املشّخصون كذوي عسر تعّلمي تالميذ املواطنون العايدونال .8
 اّلذين يتعّلمون ضمن إطار الرتبية ادخاّصة التالميذ املواطنون العايدون .9
 سريان مفعول استحقاق املالءمات للتالميذ املواطنني العايدين .10
 (אקסטרנים)سّكان عايدون ممتحنون بامتحانات خارجّية  .11
      ה"היל -نامج دعم الشبيبةتالميذ يتعّلمون ضمن إطار بر  .13
ممتحنون يتعّلمون ضمن إطار املدارس الصناعّية حتت إشراف وزارة االقتصاد )وزارة الصناعة والتجارة والعمل  .11

 سابًقا(
 ممتحنون خّرجيون سابقون .13

 
 خلفّية .1

أدناه(  2يف بند تالميذ من السّكان العايدين أو من املواطنني اّلذين هم مواليد من خارج البالد )وصق التعريف 
 يواجهون حتّديّات عديدة:

 اللغة العربيّة أو اللغة العربّية تأسيس -
 التعّلمّية يف خمتلف املواضيع تقليص الفجوات -
 مواجهة الصعوبات نتيجة االنتقال  بني الثقاصات -
التعليم وطريقة وطريقة التعّلم يف البالد اّليت َقِدموا منها وجهاز جهاز التعليم التعامل مع االختالصات بني  -

 التعّلم يف إسراييل.

 2من أجل التعامل بنجاح مع هذه التحّديّات، يكون التالميذ اّلذين يستوصون إحدى التعريفات الواردة يف البند 
 أدناه. 1مستحّقني للمالءمات يف امتحانات البجروت كما هو مفّصل يف البند 

يف تكاصؤ الفرص، وصهمهم بأهّنم قادرون من خالل املالءمات ينبثق إعطاء املالءمات من االعرتاف حبّق التالميذ 
 على سّد الفجوات، وحتقيق قدراهتم يف اجلهاز التعليمّي ويف اجملتمع اإلسراييلّي.

ينبغي على الطاقم املدرسّي متكني التلميذ املواطن العايد من جتربة شروط االمتحانات اّليت حيّق له احلصول عليها 
وت يف خمتلف املستويات أثناء سريورة التعّلم والتقييم. جيب صحص مستوى امتحانات التالميذ يف امتحانات البجر 

 قسم استيعاب التالميذ القادمني اجلدد املوجود على املوقع يف  עולים דוחمن خالل إنتاج تقرير القادمني اجلدد 
ويف بّوابة امتحانات قسم االمتحانات. تقرير القادمني اجلدد هو مواصقة رمسّية من املدرسة بشأن مستوى امتحانات 

 تالميذها املواطنني العايدين.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Exams/maarahot_internet/MaarechetOlim.htm
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اجلدد مع الربنامج التعليمّي  بالتنسيق مع املفّتشني املرّكزين للمواضيع اإللزامّية مّتت مالءمة مناذج أسئلة للقادمني
 جلميع التالميذ من أجل  دمج التالميذ املواطنني العايدين يف صفوف األّم.

 

 

 تعريفات .2
سنوات دراسّية كاملة على  1الذي ُولد يف إسراييل وبقي خارج البالد خالل   :  التلميذتلميذ مواطن عائد

 األقّل.

إىل إسراييل وانضّم إىل ألهل إسراييلّيني، هاجر ُولد خارج البالد الذي  التلميذ: مواطن من مواليد خارج البالد
  جهاز التعليم من الصّف األّول وما بعده.

ن ِقَبل وزارة الداخلّية  الذي ُولد خارج البالد ومّت تعريفه مِ  تلميذ مواطن مؤّقت، ابن مواطن أجنبّي، سائح:
 ، ووصل إىل إسراييل من الصّف األّول وما بعده.واطن أجنّبّ ملسايح أو ابنة أو ابن  أو مؤّقت  كمواطن

 

 طريقة حساب فترة الغياب من إسرائيل للتلميذ المواطن العائد  .3
سب صرتة الغياب من البالد بوحدات سنوات الدراسة، بدًءا من الصّف األّول حّّت العودة إىل البالد. التاري  حتُ 

وصقا لِ  "شهادة توضيح تفاصيل عن املساصر" من وزارة ، والذي حيّدد تاريخ الدخول إلى البالداحملّدد هو 
 الداخلّية.

 

  استحقاق المالءمات في امتحانات البجروت .4
حتديد ثالثة مستويات لكّل جمموعة من  من أجل استحقاق املالءمات يف امتحانات البجروت متّ  1.1

 التالميذ، على النحو الوارد يف اجلدول أدناه:
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 **خارج البالد مواطن من مواليد  المستويات

  مواطن مؤّقت

 سايح

 ابن مواطن أجنّبّ 

 تالميذ مواطنون عايدون

تلميذ وصل إىل إسراييل وبدأ يتعّلم  مستوى أ
 -يف واحدة من الصفوف التالية: أّول

 ثالث

سنوات   1تلميذ مل يتعّلم يف إسراييل ملّدة 
على األقّل وإن مل تكن متتالية )العّد  كاملة

 ل(يبدأ من الصّف األوّ 

تلميذ وصل إىل إسراييل وبدأ يتعّلم  مستوى ب
 -يف واحدة من الصفوف التالية: رابع

 ثامن

سنوات   1تلميذ مل يتعّلم يف إسراييل ملّدة 
على األقّل وإن مل تكن متتالية )العّد  كاملة

 يبدأ من الصّف األّول(

تلميذ وصل إىل إسراييل وبدأ يتعّلم  مستوى ت
تالية: يف واحدة من الصفوف ال

 ثاين عشر -تاسع

 

  سنوات 6تلميذ مل يتعّلم يف إسراييل ملّدة 
كاملة على األقّل وإن مل تكن متتالية وعاد 
إىل جهاز التعليم بعد أن بلغ من العمر 

، حسب ما الصّف العاشرأو يف  سنة 15
 1 ملّدة يسبق، أو تلميذ مل يتعّلم يف إسراييل

كاملة تكون سنوات  سنوات على األقلّ 
وعاد إىل جهاز التعليم بعد أن   تتاليةوم

الصّف أو يف  سنة 15بلغ من العمر 
 .، حسب ما يسبقالعاشر

 

 األّم هي اللغة العربّية مالءمات لتلميذ مواطن عائد، أو مواطن  ُولد خارج البالد ولغته 4.7
 خالل االمتحان باللغة العربّية %32ُينح وقًتا إضاصيًّا  -
 ند الكتابة باللغة العربّيةجتاهل األخطاء اإلماليّية ع -
قراءة منوذج االمتحان خالل االمتحان اّلذي يتطّلب كتابة باللغة العربّية يف مجيع املواضيع والنماذج  -

املكتوبة باللغة العربّية؛ استخدام قاموس لغة عربّية يف مجيع املواضيع والنماذج باللغة العربّية خالل 
 . العربّية، باستثناء اللغة العربيّة: الفهم والتعبري واللغةاالمتحان اّلذي يتطّلب كتابة باللغة 
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والرتبية  يف مجيع املواضيع اإللزامّية العربّية، العربيّة خالل االمتحان اّلذي يتطّلب كتابة باللغة العربّية -
حان االمت -املدنّية والتاري  والرتاث الدييّن اإلسالمّي، والرتاث الدييّن املسيحّي والرتاث الدرزيّ 

 بنموذج خاّص بلغة سهلة تتّم صياغته للتلميذ مبواصقة املفّتش املرّكز للموضوع.
يف الرياضّيات واملواّد االختياريّة: الكيمياء والفيزياء وعلم األحياء وعلوم احلاسوب واإللكرتونّيات  -

خرى يف هذا يتّم االمتحان بامتحانات جبروت ثنايّية اللغة، متاشًيا مع التعليمات األ –واحلواسيب 
 املنشور.

االستحقاق لتلّقي مجيع إضاصات الدرجات املفّصلة يف هذا املنشور، يف النماذج العاديّة باللغة العربّية  -
)باستثناء مناذج املفّتش املرّكز، مناذج شفويّة وامتحانات جبروت ثنايّية اللغة(، متاشًيا مع التعليمات 

 األخرى يف هذا املنشور.
يف املستوى الثالث باللغة العربّية يف مجيع املواضيع، متاشًيا مع التعليمات األخرى  االمتحان الشفويّ  -

 (.1.6يف هذا املنشور )البند 

 

  االعتراف بالتعليم من خارج البالد في مجال الثقافة العاّمة ومدخل للعلوم .5
لعايدين اّلذين جاءوا إىل خاّصة ضمن اإلطار املدرسّي الشهادات وتصاريح التالميذ املواطنني ا جلنةتفحص  

إسراييل بدءًا من الصّف العاشر للنظر يف إمكانّية االعرتاف الكامل أو اجلزيّي بتعليمهم اّلذي مّت خارج البالد  
كبديل الستكمال التعليم يف جمال الثقاصة العاّمة ومدخل العلوم. ينبغي استشارة املفّتشني املرّكزين يف هذه املواضيع 

 العرتاف بالتعليم من خارج البالد.للمصادقة على ا

جيب اإلبالغ عن عالمة املوضوع اّليت تظهر يف الشهادة من خارج البالد، ووصًقا للضرورة ترتجم ملا ياليمها من 
  عالمات يف جهاز التعليم اإلسراييلّي.

 

 (%31)التالميذ اّلذين يتّم تقييمهم تقييًما بدياًل  .6
يف منشور التعليمات الثابتة  37-2.1متحانات اجلديد وصًقا للبند للتالميذ املممتحنني حبسب نظام اال

املرحلة الثانويّة: تنظيم التعليم وشهادات اإلهناء"، اّلذين يتّم  -للتعّلم ذي معن ،"الربنامج الوطينّ (ד)7/עד
رسة العالمة املدرسّية اّليت تقييمهم تقييًما بدياًل يف املواضيع اإللزامّية واالختياريّة الستحقاق البجروت،  حتّدد املد

 دون إضافة نقاط للعالمة.توضع جلميع التالميذ، 

ينّظم الطاقم الرتبوّي بيئة تعليمّية مناسبة لدعم التالميذ، ويؤّكدون توجيههم خالل سريورة التعّلم. من املهّم حتديد 
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سب مقدرته الشفويّة، حيث تكون  املسار اّلذي سيمتحن به التلميذ مسبًقا )منوذج القادمني أو منوذج عادي(، حب
كّل مرّكبات التقييم )مرّكب التقييم ومرّكب االمتحان ادخارجّي( ماليمة ملستوى التلميذ اللغوّي ومن حيث 

 جيب استشارة مرشدي القادمني اجلدد واملفّتشني املرّكزين.املضمون، وتتيح له النجاح األقصى. 

تقييم بديل للتالميذ القادمني اجلدد وتالميذ مواطنني عايدين يف  :قةُيكن االّطالع على توصيات إضاصّية يف وثي
 املرحلة الثانويّة.

مواضيع التعّلم اّليت تعّلمها التالميذ املواطنون العايدون يف خارج البالد واّلذين َقِدموا إىل تقوم جلنة مدرسّية بفحص 
والشهادات، ووصًقا ملستوى التلميذ يف املوضوع  إسراييل من الصّف احلادي عشر وما صوق، وبناًء على املواصقات

تقّرر اللجنة أّي أجزاء من تعليمهم يف ادخارج ُيكن االعرتاف هبا كّليًّا أو جزييًّا وما ينبغي أن يعّوضوه. على 
 املدرسة أن تتشاور مع مرشدي القادمني اجلدد واملفّتشني املرّكزين.

  لتالميذ المواطنين العائدينالتنمية الشخصّية والمشاركة االجتماعّية ل .7
يعترب تطوير شعور االنتماء حنو اجملتمع اإلسراييلّي واالندماج صيه عاماًل أساسيًّا يف عملّية استيعاب التالميذ 
القادمني اجلدد وكذلك التالميذ العايدين من السّكان، وبالتايل صإّن مشاركة هؤالء التالميذ يف "التنمية الشخصّية 

جتماعّية" من شأهنا أن ُتسِهم بشكل كبري يف  دجمهم االجتماعّي وتعزيز معرصتهم باجملتمع اإلسراييلّي. واملشاركة اال
 ويف الوقت نفسه، جيب إيالء اهتمام خاّص للتالميذ املواطنني العايدين، ونوصي هلم بتعديالت إضاصّية:

فيذ الربنامج ال يطلب منهم تعويض ما نقص التالميذ العايدون من السّكان اّلذين َقِدموا إىل إسراييل أثناء تن . أ
 من حصص السنوات السابقة.

يطلب من التالميذ العايدين استثمار جهد ووقت أكرب يف تعّلم العربيّة وتقليص الفجوات يف مواضيع املنهج  . ب
ة الدراسّي، وبالتايل تفحص املدرسة إمكانّية ختفيض عدد الساعات املطلوبة منهم يف إطار التجربة العمليّ 

 الشخصّية.

 التنمية الشخصّية واملشاركة االجتماعّية للتالميذ املواطنني العايدين".وترد تعديالت إضاصّية يف وثيقة "

 

  

 المشّخصون كذوي عسر تعّلميّ  التالميذ المواطنون العائدون .8
ّي، واملالءمات اّليت واّلذين مّت تشخيصهم كذوي عسر تعّلم 2بالنسبة للتالميذ اّلذين يستوصون التعريف يف البند 

حيصلون عليها كسّكان عايدين ال تناسبهم وال جتيب بشكل واٍف عن مدى معرصتهم، جيب تقدمي طلب 
للحصول على مالءمات هلم مبستوى أعلى، يقّدم الطلب للجنة اللوايّية اّليت تبحث يف منح املالءمات للتالميذ 
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 ذوي العسر التعّلمّي. .

 قسم استيعاب التالميذ القادمني اجلدد.يف موضوع املالءمات يف موقع تنشر التوجيهات املوّسعة 

 متنح املالءمات يف االمتحانات العاديّة وكذلك يف امتحانات القادمني اجلدد. 

ذوو العسر التعّلمّي اّلذين حصلوا على موافقة على امتحانهم بطريقة شفويّة ال يحصلون على  التالميذ
 نقاط للعالمة. إضافة

  اّلذين يتعّلمون ضمن إطار التربية الخاّصة ميذ المواطنون العائدونالتال .9
واّلذين مّت تشخيصهم كتالميذ تربية خاّصة  2حيصل التالميذ العايدون املقيمون اّلذين يستوصون التعريف يف البند 

مل متنح هلم يف هذا  على مجيع املالءمات املستحّقة هلم كوهنم تالميذ يف التعليم ادخاّص. إذا كانت هناك مالءمة
 اإلطار، سيحصلون عليها ضمن إطار توجيهات هذا املنشور.

 

 سريان مفعول استحقاق المالءمات للتالميذ المواطنين العائدين .10

حيّق هلم التقّدم لالمتحانات حسب احلقوق اّليت كانوا يستحّقوهنا يف  2التالميذ اّلذين يستوصون التعريف يف البند 
  عاًما، حسب األبعد منهما. 21أو حّّت جيل سنوات  10يف امتحانات البجروت ملّدة  املرحلة الثانويّة

 

 (אקסטרניםمواطنون عائدون ممتحنون بامتحانات خارجّية ) .11
أعاله مطابقة  2ادخارجّية اّلذين يستوصون التعريف يف البند االمتحانات للممتحنني يف االمتحانات تكون شروط 

 يف االمتحانات الداخلّية بنفس املستوى.لتلك ادخاّصة باملمتحنني 

 

      ה"היל -تالميذ يتعّلمون ضمن إطار برنامج دعم الشبيبة .12
  أعاله. 1 1تلّقي املالءمات املفّصلة يف البند  2هلؤالء املمتحنني اّلذين يستوصون التعريفات الواردة يف البند  حيقّ 

      

تحت إشراف وزارة االقتصاد )وزارة  ممتحنون يتعّلمون ضمن إطار المدارس الصناعّية .13
 الصناعة والتجارة والعمل سابقا(
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  أعاله. 1 1تلّقي املالءمات املفّصلة يف البند  2هلؤالء املمتحنني اّلذين يستوصون التعريفات الواردة يف البند  حيقّ 

 

 ممتحنون خّريجون سابقون .14
 امتحانات جبروت مرّة واحدة على األقّل يف سنوات سنة دراسّية وامُتِحنوا يف 12ممتحنون خّرجيون اّلذين أهنوا 

هناية االستحقاق وصق ما ُحّدد هلم  أثناء دراستهم التعليم يف املرحلة الثانوية يستمّرون يف التقّدم لالمتحانات حّّت 
 يّة.يف املرحلة الثانو 
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 .العرّبّ  اجملتمع يف عليمللتمرشد قطرّي، قسم أ  -حممد حجاجرة 

 
 الترجمة لّلغة العربّية:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -طروب خليل 
 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -لبن حديد 

 
 تدقيق لغوّي:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -د. رُيا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم
 ربّية.مرشد قطرّي يف حوسبة اللغة الع -إلياس جّنار 

 مرشدة قطريّة يف حوسبة اللغة العربّية. - راوية بولس 
 

 :ومتابعة إشراف
 .العرّبّ  اجملتمع يف للتعليمأ  قسم مدير -خطيب  اهلل عبد
 

 

 العنوان اإللكترونّي لمجمع مناشير المديرة العاّمة:
 www.education.gov.il/mankal   

 لمناشير المديرة العاّمة باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkiru
t_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.htm 
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