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 .ةتّمت هذه الترجمة كخدمة للناطقين باللغة العربيّ 
 .الترجمة للعربّية، يرجى العودة للنسخة األصلّية الُملزِمة المكتوبة باللغة العبريّةعند وقوع التباس في  
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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

في منشورات المدير العاّم ملزِمًة للمديرين (" تكون تعليمات المدير العاّم الواردة 1973)
 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفًقا لها.

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

مستخدم هذه الكّراسة مسؤولّية المتابعة والفحص فيما لو تّم إجراء تغيير منذ  على ، تقعالعامّ 
إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب اتّباع التوجيهات 

 األكثر تحديثًا حول كّل موضوع.
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  تدخين في جهاز التربية والتعليم  من غير اليوم العالميّ  

 
 عامّ  .1

اّلذي يقام كّل سنة منذ عام "اليوم العالمّي من غير تدخين" يف أرجاء العامل خيّصص  2018أيّار  31 يف تاريخ
. يعترب تدخني السجائر أحد األمناط السلوكّية اخلطرة على الصّحة، لكن مع ذلك من املمكن الوقاية منه. 1987

اهلدف من هذا اليوم هورفع الوعي حول أضرار التدخني على جدول األعمال العاملّي واحلاجة  إىل الوقاية من املوت 
 نامجة عن التدخني. واالعتالل من األمراض ال

يشارك يف أنشطة وزارة الرتبية والتعليم من أجل هنج حياة صّحّي والوقاية من التدخني كّل من: قسم اخلدمة النفسّية 
وقسم تعزيز الصّحة يف جهاز الرتبية والتعليم، بالتعاون مع قسم الرتبية وتعزيز الصّحة يف ( י"שפاالستشاريّة ) –

اربة السرطان، رابطة الوقاية من أمراض الرئة والسّل يف إسرائيل، املنتدى اإلسرائيلّي للحّد من وزارة الصّحة، مجعّية حم
 التدخني وصناديق املرضى.

تدخني مثّة توصية ملديري مؤّسسات الرتبية والتعليم لتكريس حصص خاّصة للموضوع  من غرياستعداًدا لليوم العاملّي 
 ويف جماالت املعرفة املختلفة. جيب مالءمة املضامني للمرحلة التطّوريّة للتالميذ.يف إطار الربنامج "مهارات حياتّية " 

 
 مواّد التعّلم .2

 يف إعداد الدروس واألنشطة حول املوضوع ميكن االستعانة هبذه اهليئات واملواقع:  

  وزارة الرتبية י"שפللحصول على إرشادات ميكن التوّجه لوحدة مكافحة املخَدرات، الكحول والتبغ يف شيفي ،

 .5603256-02والتعليم، فاكس: 

  من مجعّية حماربة السرطان، من قسم اإلرشاد واالستعالمات، يف في العربّية والعبريّة ميكن طلب مواّد توضيحّية

جيب حتديد هذه . hasbaradep@cancer.org.il أو بالربيد اإللكرتونّ  7322780-03الفاكس 

مقّدم الطلب )االسم الشخصّي واسم العائلة(، اسم املؤّسسة الرتبويّة، رقم اهلاتف التفاصيل يف الطلبّية: اسم 

)يشمل رقم اهلاتف النّقال( واملواّد التوضيحَية املطلوبة )ضمن اإلشارة للكّمّية املطلوبة واألعمار اّليت من أجلها 

 .http://www.cancer.org.il أُعّدت املواّد(. يتّم تسليم املواّد للمدرسة بواسطة ساعي بريد.
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  لطلب حماضرات جمّانّية يف موضوع أضرار التدخني )ملتكّلمي اللغة العربّية أيًضا( ميكن التوّجه إىل الصفحة

 .http://www.cancer.org.il الرئيسّية جلمعّية حماربة السرطان على العنوان

 02ية وتعزيز الصّحة، فاكس ميكن احلصول على الفتات ومنشورات خمتلفة من وزارة الصّحة، قسم الرتب-

)مبا يف ذلك اهلاتف النّقال  جيب ذكر اسم املؤّسسة الرتبويّة، عنواهنا، وبالتايل أرقام اهلواتف. 6474834

 للمرّكز(.

  للعمل مع التالميذ  י"שפاستعداًدا لليوم العاملّي للوقاية من التدخني سيتّم نشر مواّد جديدة يف موقع شيفي

 .www.education.gov.il/shefiوالتعليم. عنوان املوقع هو: ومع طواقم الرتبية 

  كذلك ميكن االستعانة مبوقع مجعّية حماربة السرطان على العنوانwww.cancer.org.il. 

 ?counter=29aspxhttp://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.. 

  :ميكن احلصول، أيًضا، على مساعدة من متجر الشبكة العنكبوتّية لوزارة الصّحة، على العنوان التايل 

http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29. 

 

 
 مسابقة مع جوائز لبرامج الوقاية من التدخين    .3

سيتّم إجراء مسابقة مع جوائز بني املدارس اليت ستفّعل برامج ممّيزة يف موضوع الوقاية من التدخني برعاية رابطة 
ووحدة تعزيز الصّحة يف وزارة الصّحة ومجعّية  י"שפالوقاية من أمراض الرئة والسّل يف إسرائيل بالتعاون مع شيفي 

 حماربة السرطان.

مج واختيار املدارس الفائزة. متنح اجلوائز للمدارس الفائزة يف مؤمتر احتفايّل سُيقام يوم ستقوم جلنة مهنّية بفحص الربا
. وسيكّرس املؤمتر لذكرى الدكتور ماركوس، الرئيس السابق ملركز رابطة الوقاية من أمراض 2018أيّار  30األربعاء، 

 الرئة والسّل يف إسرائيل.

 هذه هي المعايير لمشاركة المدارس في المسابقة 

تفعيل برنامج إبداعّي ومبتكر يعّزز منط حياة صّحيًّا ورفاهية نفسّية، وحيظر استخدام التبغ، مبشاركة التالميذ  . أ
 وأولياء األمور.

http://www.education.gov.il/shefi
http://www.cancer.org.il/
http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29
http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29
http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29
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 منظومة عمل متسلسلة، مّتسقة ومستمرّة يف املوضوع. . ب
 ويف تفعيله.إشراك جهات من اجملتمع يف ختطيط الربنامج  . ت
 دمج املوضوع يف مواضيع التعّلم املختلفة. . ث
 دمج القيادة الطاّلبّية يف تفعيل الربنامج. . ج
 توثيق األنشطة وإرفاق ملحق شرح. . ح
شاشة الدخان" يف طبقات   تُفّعل الربنامج "نبعرر يف املدارس االبتدائّية سوف تُعطى أفضلّية للمدارس اليت . خ

 .الصفوف اخلامسة حّّت السادسة

ى املعنّيني يف املشاركة يف املسابقة تعبئة النموذج يف امللحق التايل وإرساله إىل السّيدة أوريل آفينوعام، مرشدة قطريّة عل
 . orlyavinoam@gmail.comملنع التدخني، بواسطة الربيد اإللكرتوّن   

، للّسّيدة 2018نيسان  15يف الربيد العادّي )غري مسّجل( حّّت يوم األحد  كما ميكن إرسال برنامج املدرسة
.  60190يهود، الرمز الربيدّي  -، نفيه مونوسون22أوريل آفينوعام، مرشدة قطريّة ملنع التدخني، شارع يهلوم 

 كذلك ميكن إرسال الربنامج بواسطة الربيد اإللكرتوّن للعنوان املسّجل أعاله.

رسال معروضة غريكريفة )ليست فيلًما( تتضّمن وصًفا للنشاط وتوثيقه بواسطة الربيد اإللكرتوّن املذكور ميكن أيًضا إ
 .أعاله 

 للتفاصيل يمكن التوّجه للّسّيدة أورلي آفينوعام،

 مرشدة قطريّة لمنع التدخين، الوحدة لمنع استخدام المخّدرات، الكحول والتبغ،

  orlyavinoam@gmail.com ، البريد اإللكترونّي י"שפفي قسم برامج المساعدة والوقاية، شي

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orlyavinoam@gmail.com
mailto:orlyavinoam@gmail.com
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 ملحق

 نموذج اشتراك في المسابقة

 إلى: السّيدة أورلي آفينوعام، مرشدة قطريّة في مجال التدخين

 י"שפشيفي  -وحدة الوقاية من المخّدرات، الكحول والتبغ

 orlyavinoam@gmail.comالبريد اإللكترونّي 

 

 نحن معنّيون في المشاركة في مسابقة الجوائز في موضوع برامج لمنع التدخين.

 __________________________________اسم المدرسة : 

 __________________________________عنوان المدرسة : 

 __________________________________اللواء : 

 ______________________________رقم هاتف المدرسة : 

 ________________________________________ اسم مدير/ة المدرسة :

ّّ به/ها.اسم مستشار/ة المدرسة ورقم الهاتف النّقال والثابت وعنوان البريد اإل  لكترونّي الخا

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

البرنامج، رقم الهاتف الّنقال والثابت وعنوان البريد اإللكترونّي اسم مرّكز  -إذا لم يكن المستشار/ة مرّكز البرنامج
ّّ به/ها.  الخا

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 لذي يتّم فيه تشغيل البرنامج وعدد التالميذ :الطبقة/ الصّف ا

__________________________ 

 وصف البرنامج

mailto:orlyavinoam@gmail.com
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
__________________________________________________ 
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 .العربّ  تمعاجمل يف للتعليم، قسم أ قطريّ مرشد  -حممد حجاجرة 

 
 ة:غة العربيّ الترجمة للّ 

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

 
 تدقيق لغوّي:

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

 :وتنسيق تصميم

 مرشد قطرّي يف حوسبة اللغة العربّية. -إلياس جّنار 

 يف حوسبة اللغة العربّية. ةقطريّ  ةمرشد - راوية بولس 
 

 :ومتابعة إشراف

 .العربّ  تمعاجمل يف للتعليم أ 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/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/h
ozerMankal.htm 
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