
 
 

 البرنامج وتوجيهات لتشغيل تعليمات
، بما في ذلك المتعّلق بالموضوعالمديرة العاّمة  شورنشاطات البرنامج خاضعة لمن

 وغيرها(. ائّيةات، جوالت، رحالت، زيارة منتجعات مأّي نشاط خارج المدرسة )سفريّ 
 مجاالت المسؤولّية . أ

 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال
مدير قسم الرتبية 

 والتعليم

بالتعاون مع  ،احمللّية مدير قسم الرتبية والتعليم يف السلطةمسؤولّية الربنامج ملقاة على عاتق 
، ويعمل على ربنامجاملفّتش العاّم. يكون مدير قسم الرتبية والتعليم شريًكا يف اللجنة التوجيهّية لل

 .ة وتطبيقها بشكل فعليّ ويكون له دور يف كافّة مراحل إعداد اخلطّ  ،عمل السلطة خطّةبناء 

 املرّكز املدرسيّ 

 يتّم تشغيل مرّكز مدرسّي يكون بدوره مسؤوًًل  ،الربنامج فعيلتعمل على ت يف كّل مدرسة
 عن تنظيم برنامج املدرسة وتطبيقه.

 ل أن يكون من ضمن طاقم عاملني يف سلك التعليم )من املفض  جيب أن يكون املرّكز أحد ال
 . عمله هذا مقابلى أجرًا والذي سيتقاض ،املدرسة(

 .مدير املدرسة خمّول باختيار نفسه ليكون مرّكزًا للربنامج مقابل أجر كما ذُكر 
  أو خرّيج جامعة يف  ،يتّم اختيار شخص صاحب شهادة تدريس  منبب املرّكزلتوّل

يف  وصاحب خربة ثالث سنوات عل األقلّ  ،أو خريج كلّية معرتف هبا ،موضوع الرتبية
 التدريس.

  كّل مرّكز مدرسّي ملزم بثالث ساعات تأهيل من ِقبل مفّتش إدارة اجملتمع والشبيبة )التأهيل
سيتّم بالتنسيق مع السلطة(. هذا التأهيل منوٌط بقبول املبادقة على تفعيل الربنامج يف 

  املدرسة.
  ،ومسؤوًًل عن العالقات مع يكون املرّكز مسؤوًًل عن تركيز كّل نشاطات الربنامج يف املدرسة

 التالميذ، املرشدين وأولياء األمور.
  ِمسؤولّية املرّكز املدرسّي عقد لقاء متهيدّي مع طاقم مرشدي الربنامج.ن م 
  التعليمات واإلرشادات، مبا على  مطّلعونكّل مرشدي الربنامج   أنّ التأّكد من على املرّكز

 فيها منشورات املديرة العاّمة املتعّلقة بتفعيل الربنامج والعمل مبوجبها.  
 لغرض  وذلك ؛من مسؤولّية املرّكز املدرسّي عقد جلسات طاقم ثابتة ملرشدي الربنامج

 .مهامّ مالءمة توقّعات، حتضري برنامج عمل، وتوزيع 
  ّدث وقوع حوا يف حالةركة مدير قسم الرتبية والتعليم مشا من مسؤولّية املرّكز املدرسي

انظروا التعليمات حول معاجلة حوادث العنف وحوادث  .استثنائّية خالل ساعات النشاط
  استثنائّية يف تتّمة املستند. 



 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال
 من مسؤولّية املرّكز عقد لقاء متهيدّي مع أولياء األمور . 
  يف الربنامج تهمومشاركأولياء األمور املرّكز هو املسؤول عن إبالغ. 
 حول كّل نشاط أو حدث  ،من مسؤولّية املرّكز املدرسّي تقدمي تقارير ألولياء األمور

 . استثنائيّ 
 ج.الربنام على املرّكز التعاون مع طواقم الرقابة على تنفيذ 
 يف  املتواجدين  على عدد التالميذ املبادقةاملراقب و  مرافقةاملرّكز على  -أثناء إجراء الرقابة

 فيذ عملّية الرقابة.)املبادقة تتّم عن طريق التوقيع من قبل املرّكز(.كّل جمموعة أثناء تن
 يعمل املرّكز املدرسّي مبوجب إرشادات الوزارة. 

 
 يل البرنامجفععاّمة لت إرشادات . ب

 تفصيل اإلرشادات موضوع/مجال

تعليمات السالمة 
 واألمن
 

، مات القطريّ ش املخيّ اليت وضعها مفتّ املرّكز أن حيافظ على مجيع تعليمات السالمة واألمن  على
 ة ألجراء تدريب طوارئ. يف السلطة احملليّ  קב"ט()البلدي  ناضابط األم مع مقابلةتعيني و 

مبراقبة شديدة من طرف شخص  (مثل: مقّص، كبّاسة)أّي استعمال ألجهزة مساعدة يكون 
 بالغ.

 مجيع األدوات احلاّدة واخلطرة يتّم حفظها بعيًدا عن متناول أيدي األوًلد.
  أّن كّل مواّد العمل املقد مة للتالميذ ذات معايري جودة من التأّكد من مسؤولّية السلطة أو املنّفذ

ّية مبوجب استعمال أجهزة ومواّد إنتاجيتّم مقبولة )مثل: صمغ، معجونة، أو أّي ماّدة أخرى(. 
 (בבטיחות העוסקים ל"המנכ חוזרי) منشورات املديرة العاّمة يف موضوع األمان 

 :على املرّكز املدرسّي 
 مكان وضع وسائل السالمة واألمن، مثل حقيبة اإلسعافات  علىمرشدي الربنامج  طالعإ

 الطوارئ، كرّاسة احلضور. ات إمخاد احلريق، زرّ األولّية وإطفائيّ 
  لّية، ، تعليمات اإلسعافات األوّ أرقام هواتف حاًلت الطوارئيف مكان بارز يتّم تعليق

 ومكان وجود وسائل األمان.
   كيفّية تشغيل وسائل األمان.  خببوصتوجيه مرشدي الربنامج 

-مبادقة الشرطة
 خمالفات جنس

املوّجهة لتوفري خدمات  سةمبوجب قانون "منع توظيف مرتكيب خمالفات جنسّية يف املؤسّ 
مني يزاولون العمل، كّل مرشدي الربنامج الذكور )معلّ   فإنّ  ،"2001القانون لعام ، للقاصرين

من بتلّقي مبادقة ( ملزمون مات وغريهالسفريّ  مني بديلني، سائقيمرشدين، تالميذ، معلّ 
. باإلمكان حتميل التفاصيل واًلستبيانات كوهنم "نزيهني" من املخالفات اجلنسّيةعلى   الشرطة

 .2والرابط  1من الرابط 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ChozreyMankal/


اخلروج من نطاق 
 املدرسة

يًّا اخلروج من نطاق املدرسة خالل ساعات نشاط الربنامج دون ختطيط واستالم مبادقة نع كلّ يُ 
ام مسبقة، وذلك مبوجب التعليمات املّتبعة خالل العام الدراسّي. قبل اخلروج يف نشاط )مثل: أيّ 

واستالم  (ט"הקב) على املرّكز املدرسّي اًلّتبال مع ضابط األمان البلديّ  (قّمة منافسة/
 ت األمان منه.تعليما

كّل ما ذُكر آنًفا يتّم وفق منشور املديرة العاّمة يف موضوع اجلوًلت واخلروج من املدرسة )خاّصة 
 בעיקר, )הספר בתי מכותלי ויציאה טיולים בנושא ל"מנכ לחוזר (4.5بند 

 (4.5 סעיף

نشاط استحمام 
يف أحواض 
 السباحة
 

وجب منشور املديرة العاّمة كّل ما يتعّلق بنشاط اًلستحمام يف حوض السباحة ينبغي أن يتّم مب
/احملّدث. مرَفق مّلف من قبل القسم الكبري لألمان واألمن وحاًلت الطوارئ من قبل وزارة تَلناحمل

ديري/ مرّكزي ملتوصية نشاط اًلستحمام يف حوض السباحة و والتعليم، يشمل تشديدات لالرتبية 
  لقيام مبثل هذا النشاط بأجنع الطرق وأكثرها أمانًا.هبدف الربنامج "مدارس العطلة الكبرية" ا

 ننّوه بذلك إىل أّن هذا املّلف ًل حيّل حمّل منشور املديرة العاّمة احملّدث خببوص اًلستحمام يف
 أحواض السباحة، بل هو لغرض اإلضافة.

 לפעילות ודגשים הנחיות تعليمات وتشديدات لنشاط اًلستحمام يف حوض السباحة
 בבריכה רחצה

  6-3.3 بند( ב)1/ד"תשעهبذا الشأن يتّم العمل مبوجب ما جاء يف منشور املديرة العاّمة   سفريّات األوًلد
 6-3.3 סעיף( ב)1/ד"תשע ל"מנכ חוזר

 

  في موضوع اجتماعات، توحيد الصفوف، حضور وتحرير األوالد  تعليمات . ت
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

بدء النشاط 
 وفحص احلضور

 
 

واملناوبة أثناء 
 اًلسرتاحات

 

 ،مان البلديوباًلتفاق مع ضابط األ ،. باستطاعة املرّكز7:45 الساعة ابة املدرسة يفتفتح بوّ 
شريطة تواجد معّلم أو مرشد مناوب يف هذه  7:30الساعة  ىلابة إالتبكري يف ساعة فتح البوّ 
 .الساعة ًلستقبال التالميذ

 الطعام. اسرتاحةيف بداية نشاط الربنامج وبعد  ،احلضور يوميًّا ويسّجلمرشد  كلّ يفحص  
 ستمّر ألكثر من يومني. يغياب  ينبغي تقدمي تقرير للمرّكز املدرسّي حول أيّ 

 ابتداًء من اليوم الثالث لغيابه. تغّيبالتواصل مع الولد املعلى املرّكز املدرسّي 

 40مكان تسجيل حىت باإلتوثيق. للفحص حضور التالميذ مث حتضري ملف إكسل )مرفق( ل
 امللف املخّبص يف اتلميذً  12 و  הרגיל בחינוך لتعليم العاديّ امللف املخّبص ليف  اتلميذً 

 .המיוחד בחינוך لتعليم اخلاصّ ل
 سة(. جمموعات يف املؤسّ  10بة جملموعة )حىت خمبّ  كل صفحة يف امللفّ 

 ة.ز تعبئة أمساء التالميذ يف كل جمموعة وتسجيل الفئة العمريّ على املركّ 
وبعد اًلسرتاحة وإعادة القائمة للمرّكز)باإلمكان  ،املرشد فحص حضور التالميذ يف البباحعلى 

  .على ورقة( طبع امللفّ 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/se9ck6_2_27.htm
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/daf_hanhayot.doc
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/daf_hanhayot.doc
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-3/horaotkeva/k-2013-1-2-3-3-6.htm
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/nehalim/bdika_ragil.xlsx
http://meyda.education.gov.il/files/lomdimbegadol/nehalim/bdika_meuchad.xlsx


 يطلب من املرّكز إعطاء نسخة من ملف احلضور والغياب إىل املراقبني الذين سيزورون املدرسة.
 ىل السلطة احمللّيةة إصليّ ب األوالغياات احلضور ملفّ  كافّةبعد هناية الربنامج، على املرّكز حتويل  

 ضافة إىل مجيع الوثائق املتعّلقة بتفعيل الربنامج(. )باإل
إىل ابة املدرسة للتحّقق من دخول مجيع األوًلد املتسّجلني على احلارس أن يكون موجوًدا عند بوّ 

 وخروجهم عند انتهاء الدوام برفقة شخص بالغ.، مكان النشاط
مغادرة مكان النشاط قبل مغادرة آخر ولد للمدرسة. )ينبغي أن يبقى شخص  احلارس من ُينع

 بالغ واحد على األقّل(.
 ابة املدرسة.آخر ولد إىل املدرسة، ينبغي على احلارس اًلهتمام بإغالق بوّ  دخولبعد 

مني/ ز تعيني معلّ ب على املركَ سرتاحات، يتوجّ فظة على سالمة التالميذ أثناء اإلمن أجل احملا
مناوب، وذلك ملنع حدوث أي  ة كلّ مرشدين مناوبني وحتديد املوقع الذي يقع ضمن مسؤوليّ 
זר מנכ"ל חו( وفق منشور املدير العامسلوك خطر ممكن أن يؤّدي إىل حوادث. كل ذلك 

 ('ב 6סב/

انتهاء دوام النشاط 
وحترير مبّكر 
 لألوًلد
 

 .13:00 ساعة انتهاء دوام نشاط الربنامج هي
 .13:00 حترير أوًلد قبل الساعةينع 

يقوم املرّكز املدرسّي  قبل انتهاء ساعة الدوام؛ ب حترير ولد  يف احلاًلت اًلستثنائّية اليت تتطلّ 
 ".منوذج حترير مبّكر"بطلب توقيع ول األمر بواسطة 

 .عة مسبًقا من قبل ول األمرّية وموقّ حترير ولد دون أهله فقط يف حالة وجود مبادقة خطّ  يتمّ 
دون استالم مبادقة  ولد آخر،أو ول أمر  ،ينع إرسال الولد إىل البيت ببحبة مرافق آخر 

 .أمرهواضحة من أولياء 
جيب  ،من اصطحابه إخراج الولد من إطار الربنامجب  املبرّح همعدم متّكن املرافقنييف حال 
  بالغ آخر.   مبرافقةوذلك قبل حترير الولد  ،ّية من أولياء األمورمبادقة خطّ  استالم

 سنة. 12نع قطعيًّا اصطحاب األوًلد بواسطة قاصرين ًل يتجاوز عمرهم  يُ 
ة للتواصل مع ومل تكن هناك إمكانيّ  ،مّدة مقبولة ًلصطحاب الولد بعد أولياء األمور إذا مل يبل

 بذلك، أولياء األمور أو أّي شخص من عائلته؛ عندها يبّلغ املرّكز مدير قسم الرتبية والتعليم
 ة معاجلة احلدث.ويتشاور معه خببوص تتمّ 

 الطاقم. أحد أفرادبقي يف املدرسة إىل بيت ينع اصطحاب الولد الذي أُ 
قبل إغالق مكان الربنامج ينبغي إجراء متشيط دقيق للمبىن يشمل: املخزن، املراحيض، الساحة 

 وغرف األمان لغرض التأّكد من عدم وجود أّي ولد فيها.
 
 

 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_24.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sb6bk5_1_24.htm


  في موضوع التغذية ومجرى الوجبة تعليمات . ث
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

وقاية وتنظيم 
 البفّ 
 

ينبغي اًلهتمام بغسل اليدين باملياه اجلارية والبابون قبل الوجبة وبعدها، وبعد استعمال 
 املراحيض أيًضا. هذا التوجيه يشمل األوًلد والطاقم على حّد سواء.

املرّكز واملرشدين اًلهتمام بأن يكون املكان املعّد لألكل مجياًل، مضيًئا ونظيًفا، وأن حُتّضر  على
اجللوس حوها بشكل مريح. ووضع إشارات على أكواب أو قناين يتّم الطاوًلت بشكل جّيد و 

 .الشراب اخلاّصة. يتّم تقدمي الشراب أثناء تقدمي الغذاء
 ا أثناء الوجبة. جيب أن يكون أحد املرشدين حاضرً 

خالؤه من البّف بشكل منّظم بواسطة إوالذي يتّم  ،ضالت يف كيس القمامةالف يتمّ إخالء
 مناويب اجملموعة.

 تركيب الوجبة
 

ينبغي أن تكون الوجبة اليت يتناوها التالميذ يف إطار هذا الربنامج وفق التوصيات الغذائّية لوزارة 
 ا يلي: البّحة واملكّونة ممّ 

  مكّونة من حبوب القمح الكاملة أو شطرية مكّونة من حبوب القمح  اخلبزشطرية من
أفوكادو، بيضة، مّحص  ،، تونة%5واحد من املكّونات التالية: جبنة لغاية  فيها ةالكامل

 .رضَ إضافة إىل اخلُ 
  ّر أو أو منتوجات غذائّية غنّية بالسكّ  ،اتجيب أًّل تشمل الوجبة يف يوم النشاط حلوي

 بالدهون.
 يكون التالميذ جالسني. حنييقوم املرشد بتوزيع الطعام   توزيع الغذاء
 .إذا كان من العادة اتّباع املباركة، عندها تتّم املباركة قبل تناول الطعام وبعده مباركة الطعام

التعامل مع 
 ة للطعامحساسيّ 

 

ة للطعام هي رّد فعل جهاز املناعة يف اجلسم للربوتني املسّبب للحساسّية املوجود فوريّ الساسّية احل
يف أطعمة خمتلفة. رّد الفعل يضّم عّدة أجهزة يف اجلسم، ويظهر على شكل أعراض خمتلفة، ويف 

ى قد يهّدد احلياة.  الولد ى بسيط وصوًًل إىل مستوً مستويات خمتلفة، قد تكون ذات مستوً 
لطعام أو خالل ساعتني، ويف اظهر رّد فعله مباشرة بعد تناوله اسّية للطعام قد يالذي عنده حس

  بعد أربع ساعات.حاًلت نادرة حىّت 
 ،من األطعمة اليت قد تؤّدي إىل رّد فعل ةتلفأنواًعا خماحلساسّية الزائدة ملنتوجات غذائّية تشمل 

مثل: احلليب، السمسم، اجلوز، الفستق، السمك أو البيض. التالميذ الذين يعانون من 
حساسّية للقمح ينبغي منعهم من تناول األطعمة اليت حتتوي على اجللوتني. لذلك جيب احملافظة 

من ناحية أخرى اًلهتمام باستهالكهم و  على جتّنب األوًلد لألطعمة اليت تشتمل هذه املرّكبات،
 ل أخرى.لبدائ

لألوًلد الذين يعانون من حساسّية زائدة لطعام ما؛ ينبغي اًلهتمام بتوفري الطعام املناسب هم 
 وتقدمي تقرير هبذا الشأن ملزّود الطعام.



 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال
يف  ،واألطعمة اليت جيب منعهم منها ،يتّم تعليق أمساء األوًلد الذين يعانون من حساسّية للطعام

 .قم الربنامجا ومكشوف فقط لطامكان بارز جدًّ 

األوًلد   يقومًّل اسّية للغذاء، جيب اًلهتمام، بأيف اجملموعات اليت تضّم أوًلًدا يعانون من حس
 الذين ليسوا على دراية بوضعهم، بتبديل الوجبات أو أدوات الطعام. 

 ينبغي اًلهتمام بنظافة الطاوًلت.
ينبغي  ،أو حساسّية لطعام ،ماوّل األمر بتقدمي تقرير حول حساسّية هبا يف كّل حالة يقوم 

 العمل كالتال:
 .عدم التزويد أو التوّقف عن تقدمي الطعام للتلميذ بشكل فورّي 
  وجبة من البيت.بالتزامهم بتزويد التلميذ ب فيما يتعّلقتوجيه أولياء األمور 
   ّ احلساسّية اليت يعاين منها الولد. حولّية من الطبيب املعاجل إظهار شهادة طب 
  ّملرّكز املدرسّي مع اخلاّص باربيد اإللكرتويّن الأو  ،ّية بواسطة الفاكستقدمي املبادقة الطب ّ  يتم

 והמורה ההורה األمر ومعّلم التلميذ اإلشارة إىل: املدرسة، البّف ورقم هاتف ولّ 
 .התלמיד של

 
استعمال فضالت 

 الطعام
 

حبسب توجيهات وزارة البّحة ينبغي رمي فضالت الطعام يف القمامة. ممنوع اًلحتفاظ، خزن 
الذي قد فتحت عبوته. يف مثل هذا النوع من  أو الطعام املعل ب  ،أو استعمال فضالت الطعام

غذائيًّا حادًّا. لذلك ينبغي حفظ صناديق  امً تسّبب تسمّ تتطّور البكترييا بسرعة و قد األغذية 
 باب املؤّسسة. الطعام املربِّدة )املْزَودات( خارج

 كما وينع قطعيًّا إخراج بقايا الطعام خارج نطاق املؤّسسة ألّي سبب كان.
 

 لمعالجة حوادث عنف وحوادث استثنائّية تعليمات . ج
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

معاجلة حوادث 
العنف وحوادث 
 استثنائّية يف املدرسة

ينبغي التبّرف حبسب منشور  ،أو حدث استثنائيّ  ،كما هو مّتبع عادة، يف كّل حادث عنف
 (א)1/תשע חוזר املديرة العاّمة الذي يناقش حوادث العنف واحلوادث اًلستثنائّية،

 .(א) 3/תשע לחוזר ובתיקון
  يعمل املرّكز املدرسّي مبوجب ما جاء يف منشور املديرة العاّمة الذي يناقش حوادث العنف

 بذلك بشكل مدير قسم الرتبية والتعليم يف السلطة احمللّيةبإطالع  ويقوم. واحلوادث اًلستثنائّية
 .فوريّ 

 
 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HodaotVmeyda/H-2010-1-2-2-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HodaotVmeyda/H-2010-1-2-2-6.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm


  ليّ لتقديم خدمات اإلسعاف األوّ  تعليمات . ح
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

خدمات اإلسعاف 
 لّ األوّ 

 83-2.2 סעיף( א) 1/ד"תשע חוזר( يف منشور املدير العام مبوجب التعليمات الثابتة.) 
 

 
 ه  عرض ثقافّي ذي جودة ومعايير تقييم اختيار . خ

 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

استعداًدا ًلختيار 
 عرض ثقايفّ 

 : يوصى ب  استعداًدا ًلختيار عرض ثقايفّ 
 " ة.واليت بدورها تناقش العروض الثقافيّ  من ِقَبل الّسلطة،ة" يّ جلنة للربامج الفن ّ بناء 
  ة الثقافّية مراقبة ومبادقة من الوزارة، مثل: السلّ ات قد مّرت بعمليّ  عاتجممّ اًلعتماد على

 .القطريّة
 األخذ برأي صاحب جتربة. -التعّلم من جتربة اآلخرين 
 .مشاهدة العرض قبل طلب عرضه واًلنطباع منه 

معايري لفحص 
عرض ثقايّف ذي 

 جودة

 ديثًا.يثري العرض اهتماًما وتعّلًما ح 
  ِذات صلة حبياة املتعّلمنيّية مِ يَ يطرح العرض قضايا اجتماعّية ق. 
 م املنقولة ومستوى يَ ق باللغة احملكّية، بالقِ ما يتعلّ  املشاهدين يف كلّ  عمرم لئالعرض مال

 .تفكري املشاهدين
  ّالة )يف الغناء، احلديث، احلركة(مني من إظهار مشاركة فعّ ن العرض املتعلّ يك. 
  ِواألفكار، أمناط سلوكّية مشرتكة وهنج حياة م يَ لثقافة، منظومة القِ ام، يَ العرض مالئم للق

 املشاهد.
 

 اختيار برامج اإلثراء . د
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال
استعداًدا ًلختيار 
 برامج اإلثراء

 اختيار برامج اإلثراء للمدارس بالتنسيق مع مدير قسم الرتبية والتعليم يف السلطة. يتمّ 

معايري ًلختيار 
 برامج اإلثراء

 

 يف مالءمة ذلك  واحلقّ  ،حتياجات املدرسةًلة بالربنامج األهداف والتشديدات اخلاصّ ءمة الم
 .جلمهور اهدف )عمر/ جنس/ قطاع(

  والتعليم الرتبية وزارة وسياسة تعليمات على بناءً  ،ءمة مضامني ذات صلة بعامل الولدالم. 
  وتلبية  ،مسامهة الربنامج بالنسبة لربامج أخرى مدى ،تنويع يف الطرائق ووسائل التدريس

 ّددة.اًلحتياجات احمل
 متويل الربنامج القوى العاملة وتأهيلها ،يل الربنامجفعواملواّد املطلوبة لت ،الظروف، األجهزة. 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-2/horaotkeva/k-2013-1-1-2-2-83.htm
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/2/2-2/horaotkeva/k-2013-1-1-2-2-83.htm


 ؤم مع إجراءات وسياسة الم مجهور اهدف، أو ًل تعمل بالتينع اختيار برامج إثراء ًل تالئ
 .الوزارة

 

 مساعدات طبّية . ذ
 تفصيل التوجيهات موضوع/مجال

مساعدات 
 ّيةطب ّ 

إىل مساعدة أثناء أداء  حيتاجونالذين و  ،ة اخلاّصةيّ اًلحتياجات الطب ّ و تالميذ التعليم العادّي ذو 
والذين قد حبلوا على مبادقة  ،اليت قد هتّدد احلياةاحلاًلت العالجات )الداخلية( الروتينّية، أو يف 

خالل العام  ملساعدة طبّية من قبل اللجنة املنّسقة بني الوزارات للمساعدات الطبّية يف التعليم العاديّ 
وضمن النطاق الذي  ،هم احلبول على املساعدة لنفس األغراض حيقّ ،  2015-2014 راسيّ الد

خالل  ،حبلوا  لوت ليوم العمل. )حىّت ساعا 5 يزيد عن أًّل  شرط ،بل اللجنةصودق عليه من قِ 
، يوم التعليم الطويل، أو أفق جديدبرنامج على مبادقة ملساعدة أكرب  بسبب  ،العام الدراسيّ 

 .(النويديّة
لغاية األّول من  ة يف التعليم العاديّ التنفيذ للجنة املساعدات الطبيّ  ّية تقدمي تقريرعلى السلطة احمللّ 

الية: اسم التلميذ، رقم اهويّة، رمز املؤّسسة، حجم التفاصيل التّ  ذي يشملوالّ  ،2015أيلول 
 ساعات تشغيل املساعدة يف البيف.

مت ها واليت  ة اليت ُقدّ خبم امليزانيّ  يتمّ   التاري  املذكور؛السلطة احمللّية اليت ًل تقّدم تقرير التنفيذ حىّت 
  دة.كانت قد خّببت لغرض تشغيل املساعِ 

 


