
 حول البرنامج

  نتحّمل مسؤولّية في الّصيف

  

  

 تنويــــــه هـــــام

 2019تّموز  21 حّتى 01الفترة من   في ( 2019-2018) ُينفَّذ البرنامج "مدارس العطلة الّصيفّية" لهذا العام. 

 وفًقا لنظام عمل المدرسة. 8:00-13:00بين الّساعات  الفّعالّيات في أّيام األحد حّتى الخميس )السبت( ُتنفّذ 

  ُتنفّذ في ساعات بعد "قصص بمختلف األلوان" فّعالّية مشتركة ألولياء األمور واألوالد بالموضوع المرّكز ،

 .19:00 –16:00بين الّساعات  18.07.2019الّظهر في كّل المدارس بنفس الوقت، يوم 

 بين الّساعات  21.07.2019ّية في المجتمع"، ُتنفّذ يوم فّعالّية مشتركة لألوالد والّشبيبة بموضوع "مشاركة اجتماع

10:00– 13:00 

 

 للفّعالّيات اضغط العناوين:

 فّعالّيات -قيم على مدار الساعة أ. 

 ضمن الموضوع المركزّي "قصص بمختلف األلوان" -مطالعة وقراءة الكتب ب.

 وع "ُنبحر مع القصص"روابط مقترحة لموض ت.

 قائمة كتب مطالعة بموضوع الصداقة ث.

 قائمة كتب مطالعة بموضوع الفنون ج.

 فّعالّيات موسيقّية:. ح

 התכנית של אגף האמנויות במסגרת "בתי ספר של החופש הגדול" .1                    

 تعلّم الموسيقى لجيل الطفولة المبّكرةֺ  .2                    

 تربية موسيقّية لجيل الطفولة المبّكرة في المجتمع العربيّ  .3                    

 تفعيل مقطوعة كابريتسيو .4                    

 سيمفونّية كرنفال الحيوانات .5                    

 فّعالّيات موسيقّية للصفوف األولى والثانية والثالثة .6                    

 اآلخر هو أنا خ.

 الحياة مًعا برفقة األوالد د. 

 لقاءات وجًها لوجه -في وقت الفراغ فّعالّيات ترفيهّية .ذ 

 القدس" -أورشليم" فّعالّيات حول ر. 

 "التربية للمساواة بين الجنسين" فّعالّيات حول موضوع ز. 

 فّعالّيات اضافّية مقترحة س.

 مرّكزة لبرنامج "مدارس العطلة الصيفّية" اجتماعّية -قيمّية -مجموعة فّعالّيات تربوّية ش.

http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/hinuch_arb.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/kreaa_arb.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/nobhermalqesas.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232572/resource_1579305753.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232573/resource_2080427802.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232666/resource_1506161379.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232664/resource_91684064.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232665/resource_660758372.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232667/resource_435965022.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCaDlLTjhUMnNTNlk/view?usp=sharing
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/232668/resource_780245980.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Yesodi/Templates/RegularText.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b155F1B45-9A8F-4933-AC41-6E6E6F49EF4E%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fUnits%2fYesodi%2fmatra12%2falahar%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/224745/Unnamed.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCTEVqWFJUMmM3RWs/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/jerusalem_2016/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/mosawat.htm
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/faaliategtemaya.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzYM2ilsnXpCZENTcS1BOFM0QVhJYXdyUkFTY2pZc1VzR0RN/view?usp=sharing


 ة

  

 تسجيل رسالة المدير العام

 عن البرنامج نبذة حول البرنامج

 أسئلة وإجابات شائعة تعليمات وتوجيهات لتشغيل البرنامج

 طواقم التربية والتعليم يوميّ  مقترح لبرنامج

 مسؤولّية في الصيف نتحّمل -فّعالّيات

  

 عام

 .2019تموز  21إلى  01في الفترة ما بين  2019 -2018هذا العام   يتّم تفعيل برنامج "مدارس العطلة الصيفّية"

الفّعالّيات في أّيام األحد حّتى الخميس )السبت( وفًقا لنظام عمل المدرسة، بين الّساعة الثامنة صباًحا والواحدة بعد ُتجرى  

 الظهر.

لك وفًقا لرؤية وزارة الّتربية والّتعليم، فإّن المسؤولّية عن الّتعليم ال تقتصر على اإلطار الزمنّي للعام الدراسّي، لكّنها تتعّدى ذ

ّل أّيام الّسنة، بما في ذلك العطلة الّصيفّية من خالل استمرارّية دائرّية، تربوّية واجتماعّية. تقع مسؤولّية األوالد لتغّطَي ك

 وأثناء الّتعليم والّرحالت. -على عاتق أولياء األمور والمعلّمين في صباح كّل يوم، بعد الّظهر، في اللّيل

  

 

  

  

 ؟ 2019 -2018 ألّي طبقات جيل ُيخّصص هذا البرنامج في العام الّدراسيّ 

  

  ُيطّبق البرنامج في الّصفوف األولى والّثانية والثالثة على نِطاق قطرّي في  2019-2018في العام الدراسّي

 المؤّسسات الّرسمّية.

  ّعليم العادّي، وسبعة تالميذ في إطار صفوف معّدل عدد الّتالميذ في كّل مجموعة هو ثمانية وعشرون تلميًذا في الت

 الّتربية الخاّصة.

  

  

 

 

 

 ماذا يتضمن البرنامج؟

http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/mnkal-kayets2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/mnkal-kayets2018.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239911/157815871580161016042019.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239911/157815871580161016042019.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239912/201915811608160415751604157615851606157516051580.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239912/201915811608160415751604157615851606157516051580.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/lomdimbegadol/ChofeshGadol/odot_arab.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239914/20191578159316041610160515751578160815781608158016.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239914/20191578159316041610160515751578160815781608158016.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239916/15751587157416041577160815751580157515761575157815.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239916/15751587157416041577160815751580157515761575157815.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239918/20191605160215781585158116041576158516061575160515.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/236624/20191.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/236624/20191.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/082C7394-DC40-4988-B271-05CF443A8E8A/239919/16011593157516041610157515781606157815811605160415.pdf


 مثال لجدول الفّعالّيات األسبوعّي في الّصفوف األولى والّثانية

 الثالثاء االثنين األحد توقيت الفّعالّية

يوم قّمة محوره 

 البيئة جودة

 الخميس األربعاء

8:00-9:30 

 لقاء صباحيّ 

 العطلة الصيفّية

 لقاء صباحيّ 

 نادي القّراء

 لقاء صباحيّ 

مسؤولّية تجاه 

 البيئة

 لقاء صباحيّ 

 نادي القّراء

أّيام إجمالّية: 

إمكانّية 

زيارة 

متحف، أو 

فّعالّية في 

الطبيعة، أو 

فّعالّية إثراء، 

أو يوم قّمة، 

وما إلى 

 ذلك*

9:30-10:00 

استراحة طعام 

وأنشطة ترفيهّية في 

 الساحة

استراحة طعام 

وأنشطة 

ترفيهّية في 

 الساحة

استراحة طعام 

وأنشطة ترفيهّية 

 في الساحة

استراحة طعام 

 وأنشطة ترفيهّية

 في الساحة

10:00-11:30 

فّعالّيات لالختيار: 

بالمعجونة،    أشغال

 رياضة، شطرنج.

محّطات ألعاب 

 حول القصص

فّعالّيات 

 كتابةبمحّطات:

إبداعّية، حلول 

لمشاكل تلّوث 

الهواء والمياه، 

من    أشغال يدوّية

 مواّد مستحَدثة.

  

فّعالّيات لالختيار: 

رقص، مراسلون 

صغار، مشاهدة 

 طيور.

 استراحة استراحة استراحة استراحة 11:30-11:45

11:45-12:45 

فّعالّيات قراءة من 

 أجل المتعة

تمارين 

 رياضّية

أوالد من أجل 

ورشة عمل  البيئة:

لصنع ملصقات، 

وتقديم شرح داخل 

 األسرة والحّي.

عرض  مشاهدة 

فّنّي )مسرح/ 

 موسيقى/ رقص(

 إجمال اليوم إجمال اليوم إجمال اليوم إجمال اليوم 12:45-13:00

 فّعالّية خارج إطار المدرسة، مثال: جوالت وزيارات في متاحف منوطة بقرار الّسلطة المحلّّية.* 

  

  تشغيل مديرين، معلّمين ومرشدين

  معلّمون أو مرشدون

  إمكانّية أولى: معلّم من الّطاقم المدرسّي من مدرسة أخرى مشاركة في نفس البرنامج والّذي سيتقاضى أجرة مقابل

 عمله في البرنامج.

  ا/ مرشد رئيسّي بحيث يجب أن يكون طالًبا جامعّيًا ألحد مواضيع ال –إمكانّية ثانية: مرشدان ّتدريس/ طالًبا جامعّيً

مرشًدا من مجّمع برامج اإلثراء مثل "كريب"، "ميالت" صاحب تجربة في العمل مع شبيبة، بمرافقة مرشد 

مساعد صغير خّريج الّصفوف العاشرة حّتى الّثانية عشرة، والّذي التحق في دورة إرشادّية تابعة لوزارة الّتربية 

  حركة شبيبة.والّتعليم، أو في دورة تابعة ألّي 

  

 

 مدير أو مرّكز البرنامج في المدرسة



 عاّم :

ُيشترط بَِمن َيشغل هذه الوظيفة أن يكون ذا شهادة تدريس، أو خّريج جامعة في مجال الّتدريس، أو خّريج كلّّية تأهيل 

 مدّرسين معترف بها، على أاّل تقّل سنوات خدمته عن ثالث سنوات.

   مرّكز إلدارة البرنامج ألحد أفراد طاقم المدرسة، ويتقاضى أجًرا مقابل عمله في ُتعطى األولوّية عند تعيين

 البرنامج.

   ا بتركيز البرنامج مقابل الحصول على أجر استحقاق كما هو متعارف ُيسَمح لمدير المدرسة أن يقوم هو شخصّيً

 عليه.

  

  الوجبة الّصباحّية

إطار هذا البرنامج حسب توصية وزارة الّصّحة المفّصلة في الهرم الغذائّي وفي  تكون وجبة الصباح الّتي يتلقّاها الّتالميذ في

/ تونة/ أفوكادو/ بيضة/ حّمص  5الّتركيبة الّتالية: شطيرة من حبوب القمح الكاملة فيها أحد المرّكبات الّتالية: جبنة حّتى%

 إضافة إلى الخضرة.

الّتربية والّتعليم قواعد واضحة لنوع الغذاء وللمرّكبات المقّدمة  في برنامج "مدارس العطلة الّصيفّية"، حّددت وزارة

 للّتالميذ في وجبة الّساعة العاشرة صباًحا:

     تقّرر تقديم الّطعام حسب الهرم الغذائّي الّذي أقّرته لجنة مختّصين من وزارة الّصّحة:

ة مثل: كالسيوم، مغنيزيوم، وفلور. في أهّم مرّكب أساسّي في جسم اإلنسان. يحوي الماء على معادن مهمّ : ماء .1

 إطار البرنامج تشّدد الّطواقم الّتعليمّية على أن يشرب التالميذ الماء وليس مشروبات محاّلة.

تشمل الحبوب باألساس على الكربوهيدرات وكّمّية من البروتين  –شطيرة من حبوب القمح الكاملة  حبوب: .2

 واأللياف.

 دهنّيات. 5دهنّيات، مثل تونة، جبنة صفراء، كوتج % 5لّشطيرة ال تتجاوز %مأكوالت ُتدَهن في ا بروتين: .3

 

فإّن هذا المرّكب الغذائّي يمكن أن يؤّدي إلى  5الّتوصيات الغذائّية تشير إلى أّنه إذا تجاوزت نسبة الدهنّيات الـ %

 الّسمنة، وإلى األضرار أكثر من الفوائد.

الماء، األلياف، الفيتامينات والمعادن. حسب الهرم الغذائّي من المفّضل تحتوي الُخَضر والفواكه على  الُخَضر: .4

 استهالك فواكه وُخَضر ذات ألوان مختلفة في كّل وجبة )مثل: بندورة، خيار، فلفل، خّس(.

 

 

  

 تكلفة االشتراك ألولياء األمور

 في هذه العناقيد ستمّول وزارة التربية والتعليم البرنامج بشكل كامل، : 4-1 السلطات المحلّّية التابعة للعناقيد

 المشاركون من الدفع.  وُيعفى األهل

  300إضافة لتمويل الوزارة في هذا البرنامج، سيشارك األهل بدفع مبلغ : 7-5 السلطات المحلّّية التابعة للعناقيد 

 شاقل مقابل كّل تلميذ مشارك.

 450إضافة لتمويل الوزارة في هذا البرنامج، سيشارك األهل بدفع مبلغ : 10-8 بعة للعناقيدالسلطات المحلّّية التا 



 شاقاًل مقابل كّل تلميذ مشارك. 

  

 نظام برنامج اليوم

من تّموز. ُتقام الفّعالّيات في أّيام األحد حّتى الخميس  21حّتى  01من  الفترة  ُينفَّذ البرنامج "مدارس العطلة الّصيفّية"، في

 .8.00-13:00بين الّساعات  )السبت( وفًقا لنظام عمل المدرسة،

 .لقاء صباحّي 

 انكشاف لمجاالت ليست ضمن المواضيع الّتعليمّية األساسّية ومعايشتها بشكل  –فّعالّيات ثقافّية، تعلّم وإثراء

 : في مجال الفنون، الّرياضة، الّتربية البيئّية.تجريبّي، مثل

 مضامين اجتماعّية قَِيِميَّة مع الّتأكيد على: مشاركة اجتماعّية، ثقافة استغالل أوقات  –قَِيِميَّة  -فّعالّيات اجتماعّية

 الفراغ، وقَِيم برنامج "مفتاح القلب".

 رّكز يثير إلهاًما للّتفكير وللعمل، من شأنه أن ينّظم في كّل عام ُيحّدد موضوع م –فّعالّيات في الموضوع المرّكز

"قصص بمختلف  محور كّل الفّعالّية، ومنه تختار كّل مدرسة أو سلطة محلّّية ما يناسبها. هذا العام اختير موضوع

 األلوان"

  في إطار البرنامج ُتقام فّعالّيات تجريبّية حول موضوع القراءة. –قراءة من أجل المتعة 

  تربوّية. -حول مواضيع قَِيمّية تتمحور –قّمة أسبوعّيةأّيام 

  

 :فّعالّيات قّمة قطرّية متزامنة 

، ُتقام في ساعات بعد "قصص بمختلف األلوان" فّعالّية مشتركة ألولياء األمور واألوالد بالموضوع المرّكز  .1

 .19:00 –16:00بين الّساعات  18.07.2019الّظهر في كّل المدارس بنفس الوقت، يوم 

بين الّساعات  21.07.2019فّعالّية مشتركة لألوالد والّشبيبة بموضوع "مشاركة اجتماعّية في المجتمع"، ُتقام يوم  .2

10:00– 13:00 

  وجبة خفيفة   

  

 

 مثال لفّعالّيات قّمة

 مثال ليوم فّعالّية في الّطبيعة: .1

 حسب الخّطة المحلّّية أو المدرسّية()

ربط حبال، فّعالّية ترفيه ونقاهة، مسابقات رياضّية، مراقبة طيور، إطارة طائرات،  -نصب خيام، فّعالّية جماعّية

 أقنعة تنكرّية في الّطبيعة.

 فّعالّية قّمة قطرّية متزامنة: أوالد وأولياء أمور في الموضوع المرّكز. .2

 فّعالّية متزامنة قطرّية لألوالد والّشبيبة في موضوع "مشاركة اجتماعّية في المجتمع". .3

وحركات الّشبيبة في موضوع: "مشاركة اجتماعّية على  فّعالّية مشتركة لتالميذ الّصفوف األولى والّثانية والثالثة

مدار الّساعة". يعمل فيها المشاركون في محّطات مختلفة، إذ يتّم فيها التركيز على طرائق لكشف مشاركة 

 اجتماعّية لكّل األعمار في العطلة الّصيفّية.


