
                                                            

 

 
 

 ראל מדינת יש
 ך ינומשרד הח

 החברה הערבית  -נוער אגף מינהל חברה ו
 של"ח וידיעת הארץ  אגף

 

1 
 

3/10/2021 

 حضرات المعلمات والمعلمين المحترمين 

 تحية واحتراما 

التكافل  "  بعنوان  المجتمع العربي - ( ريكاوب و)براعم   رواد محبة البالدالشتاء ل  دورات الموضوع: 

 " والتضامن

ن  ونح عات الرواد في المدارس وبناء مجمو  بوعيةاالس ا ولقاءاتنموضوع الرواد في استمرارا لعملنا  

رات  ئمة الدوالمو  االعتيادية يرات كيز في التحضالتر نينا االلع يترتبو  ءالشتا ات دورمن ب  قتر ن

وزارة  دارة اوجيهات ت و  بتعليمات والتقييد   تحدث.ع االخذ بالحسبان لمستجدات قد لظروف الحالية مل

 . ةي لموضوع المجتمع ومعرفة البالد القطرالمعارف 

 : المقترحة العمل  طريقة تعليمات و (1

على  مجموعات مدرسية   دورة تضم في منطقة الجنوب )النقب( في اطار ء ت الشتارادو تقام  -ا

والمشاركة  عاون م التيق ذويت تل سته وذلك رواد مدركل معلم مع ) ،والمعلمين المدرسة   مستوى 

ه للمرحلة  ب تقييم طالو  عن قرب  معلم التواصل اللتمكين ايضا و المجموعة والمجتمع  في 

   .  القادمة في الربيع 

 . ة المدرسة/ بقيادة معلم  ةمدرس   قادة من كل من ال 2+ برعم   23ن تتكون كل مجموعة م -ب

 . برعم لكل مدرسة   15لعدد الرواد ال يقل عن الحد االدنى  -ج

الدورات والعمل بموجب   ألهدافتحضير الرواد بما يتناسب واجب المعلم في المدرسة  -د

 .   ( بوعيةسعة اال)السا  ةتسلسل المضامين في القائمة المرفق 

حي  الوضع الصيشمل   اتدورلمته لالمعلم التأكد من جهوزية الرائد ومالئ من مسؤولية -ه

 . ئة نموذج االنتساب )مرفق( تعب و للرائد

  2021/ 30/10موعات وارفاق قوائم المنتسبين حتى  االنتهاء من عملية تكوين المج -و

   .  موجه المدرسة ها لوارسال

 الدورة: دة م (2

 27/12/2021-26 درسية ممجموعات    في يومين  1" دفلى" براعم   *

 28/12/2021-27يومين في مجموعات مدرسية  2" * براعم "دفلى

 يومين في مجموعات مدرسية )الموعد يعلن الحقا( 3* براعم "دفلى" 

 2022/ 4/01+ 3+2 مختلطة  في مجموعات    " الكرمل"  * البواكير



                                                            

 

 
 

 ראל מדינת יש
 ך ינומשרד הח

 החברה הערבית  -נוער אגף מינהל חברה ו
 של"ח וידיעת הארץ  אגף

 

2 
 

 

 

 :التسجيل( 3

    / :iyha.org.ilseminars//https.  אנ"א  قع موي  ف   المشاركينتسجيل 

 رائد )برعم(   ل اسم مستخدم ورقم سري لكشاء ان-1

 ( . للتسجيل والبرنامج) خاصة  قة حفي نشرة الوارقام الدورات ترفق  تفاصيل   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع االحترام 

 

 فرج فحماوي                                                                                     ر عصفور     عم

المجتمع  -بلداد محبة ال مدير رو                              د                 البل المجتمع ومعرفة مفتش 

            ومعرفة البلد 

 

 

https://seminars.iyha.org.il/
https://seminars.iyha.org.il/
https://seminars.iyha.org.il/
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 براعم برنامج العمل السنوي لل

 ظات حمال فعاليات لا العام  الموضوع الشهر الفصل

شرح عن  كشف و/.1 9 االول 

موضوع الرواد في الصف  
 االم 

 شرح عن موضوع الرواد -1

عرض: عارضة/ صور/فيلم وتوزيع   -2

 لألهل نشرة 
 اعطاء مهام   -3

 عرض وتقديم المهام   -4

 بمساعدة القادة 
لتقديم المهام  

كن اكثر من  يم
 درس

  ومجموعة  تكوين قائمة  -1 10

 لبراعم ل

 وقعات مة تمالئ .1
اع لألهل المعنيين/استمارة  متجا .2

 االنتساب 
اللباس واللوازم التي يتوجب   .3

 الرائد  اتباعها 
فعاليات امن وامان عامة وخاصة   .4

 للرواد 
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التركيز على   قيمة المسؤولية فعالية   -1 سلة القيم 
قيم المسؤولية  

  النطاقة  –
سلوكيات  و

  االنضباط 
 الخلوقة

  فعالية  -2 صفات القائد 

  فعالية  -3 ة واالرشاد مهارات القياد 

ح عن منطقة  كشف وشر 
 السفرة

-  خرائط-مواد  يري عن منطقة السفرةدرس تحض  -4
 خ ال ... عارضة 
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تحضير محطات االرشاد لدورة    - 1 مهام االرشاد  -1
 الشتاء

تحضير محطات االرشاد لدورة   - 2
 الشتاء

تحضيرات وتعليمات قبيل دورة   - 3
 الشتاء

 

قبيل  زية الرواد جهو -2

 دورة الشتاء 

 

   دورة تأهيل الشتاء 

 1 الثاني 

 

الشتاء  خيص دورة تقييم وتل -1 رة الشتاء تقييم دو
 واستخالص العبر 

    

أصحاب الوظائف   –اري م اد تقسي  -2 تعلم مهارات الطلعة 
   –والمهام 

 تعلم الربط والحبك  -3

 في مجموعات 

  تعلم الربط والحبك  -1 تعلم مهارات الطلعة  2
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 المدرسة ساحةبناء منشأة في  -2
   بناء خيمة ميدانية -3
الموقدة/ الصاج)تحضير طعام  بناء  -4

 وخبيز( 
 

مهارات أساسية في   3 
 المالحة

التعرف على أسس الخريطة   -1

 ية وبوغرافالط
 طة ايجاد نقطة ومربع على الخري-2

التعرف على اشكال التضاريس في  -3

 الخريطة 
التعرف على اشكال التضاريس في  -4

 الطبيعة 

 

 قيمة التطوع فعالية عن  -1 بيع رة الردو 4 
 الحسنة فعالية عن قيمة المبادرة  -2
مهام  عطاء  ا اد وعرض المبادرات من قبل الرو -3

 ق بالمبادرة )في المدرسة(تتعل
 ادرة في المدرسةتنفيذ المب  -4
 ييم المبادرات تق -5

 لتطوع والمبادرة ا لثالث ا
 وقيم العطاء 

  

مهارات القيادة   -1 5
 واإلرشاد 

منطقة  )تحضير  -2
  الدورة( واعطاء 

مهام االرشاد  
 دورة الصيف ل

 تقييم دورة الربيع  -1
 االرشاد  أساليب  -2
 يري عن منطقة السفرةدرس تحض  -3
 مختارة  مهام ارشاد  إعطاء -4
 ة عيذ المهام امام المجمو تنف  -5

 

 

رة  مهام االرشاد لدو -1 6

 خضر ء اضوو  الصيف

وعرض مواضيع ومهام    إعطاء -1
 رشاد لدورة الصيف اال

 ادلرو اة زي ام وجهوفحص المه -2
 ضوء احضر ت فعاليا -3
 فعاليات ضوء اخضر  -4

 

    

   تأهيل الصيف دورة  6
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 /    /         /    2021 :خالتاري                                                                                                    

 .                                                  :  مدرسة

   رم/ةالمحت                                 حضرة ولي امر الطالب/ة                

 عدتحية طيبة وب

 يح طبيتصر , موافقة"بة البالد "رواد مح ب لدورة تأهيلموضوع: اعالم االنتساال

 . משצ"ים(ومعرفة البالد )لمجتمع ل  رواد محبة البالددورة "  حلمكم بهذا عن افتتانع

م اسس )مهارات التخييم وفه حقليةال تاارمهالتنمية  -3مهارات االرشاد  تنمية -2التربوية  تنمية روح القيادة -1هداف: األ

 (. البرية  مالحةالخريطة وال

  لآلخرينا من خالل عطائه ومساعدته م اجتماعية عليحلى بقيلكي يصبح قائد طالئعي يت ائدر الريمن خالل الدورة يتم تحض

 .المتعددة مدرسيةلا المبادرة والتنظيم في الفعاليات ,ومجتمعه( ه )في مدرست

 عيالرب الشتاء،الت )في فترة العط تخيميه. سفرات وطلعات جوالت المدرسة،: لقاء اسبوعي في الدورة امجيتضمن البرن

 مرحلة من الدورة.لكل  والصيف( وذلك منوط بدفع رسوم اشتراك

اية نه اخر حدة ليلة وا ليومين، بيعلرا  -2)ليلة واحدة(  نيومي الجنوب،سفرة الى  عطلة الشتاء -1  الدورة:ومواعيد راحل م

مع بداية   الصيف،طلة ع  -3.  شهر رمضان في ايام العطلة ولحلوذلك بسبب  )يشكل استثنائي( لةالثاني قبل العط  لالفص

 يوم اضافي. مع امكانية تمديد  ليالي(يام )خمسة ستة ا العطلة،

 .                             للدورة:  عي موعد اللقاء االسبو

  ط وتحمله المسؤولية.ضباته في القيادة واالنبغحل التقييم يثبت من خاللها قدرته ورلمرا تيازهاجة بعد مالحظة: يقبل الطالب/

 بتحضيرها وتقديمها امام المجموعة.يقوم الطالب   فعاليات اختبارقديم وت ومناظرات،مقابالت  لك بإجراءوذ

 حي: صيح وتصرموافقة 

 משצ"ים(.رواد محبة البالد )يادة تأهيل الق ق على اشتراك ابني/ابنتي في دورةاواف انا الموقع ادناه

                                                                                                            .                            ة: /رقم هوية الطالب                  .                                          ة:  /اسم الطالب

                                 .                        المرضى:  ق اسم صندو                           .                                  الصف:  ن م

                                  .                             االمر:  وليف رقم هات                        .                         :   م ولي امر الطالب/ةاس

والتي تشمل بذل مجهود جسماني   دورةات الية تحول دون مشاركته/ها في فعالحيانه ليس البني/ابنتي اي موانع ص أصرح

 (. قلعلى اال يوميا كم 10)ة ات طويلكبير والمشي لمساف

 .                                 خ:التاري

 .                                          ب:ر الطالام قيع وليتو

 باحترام

 ة معلم/ة الموضوع في المدرس
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