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ّةّالكرامّزوّالتربيةّاالجتماعي ّمركّ 

ّةّالكرامبّالمدرسي ّهوّمجالسّالطل ّموجّ 

ّمونّالكرامّونّوالمعل ّالمرب ّ

ّ

ّمجتمعناّالعربيّ  ّّةاستتتتتت نا ي ّفيّحالةّطوارئّّيمرُّ يّجا حةّالكوروناّاآلخذةّنتيجةّتفشتتتتت 

لزمينّّ،بشتتتتتتك ّم ل ّباالنتشتتتتتتار بحيثّازدادّعددّالوفي اتّوالمصتتتتتتابينّبالعدوُّوالم 

حّ  ة ّخلتت ّّا  رتّوتؤ  رّعلىّةالجتتا حتتهتتذ ّ.ّيّ بتتالحجرّالصتتتتتتت  ةّعتتامتت  الجوانتتبّالحيتتاتيتت 

صتتتتراعاتّوخلفاتّ،ّيشتتتتم ّالط  وسّالد يني ةّوالعاداتّالمت بعةّاالجتماعيبالت واصتتتت ّ

شّالن ظامّاليوميّوالد راسيّ ويّالعنفّوتفشّ سلوكي ةّّمشاك ّداخ ّاألسرة، ّ.تشو 

فيّأع ابّانتشارّّنحن جديّد إلىّمواجهةّواقّع الفترّة ونّخل ّهذّ  الفيروس،ّمضطر  هذّا

 وعدمّالي ين.ّبالغموضّّرواقعّجديدّوغيرّمألوف،ّحيثّتنطويّمواجهتهّعلىّشعوّهإن ّ

،ّمرب ينّبهيّمجلسّالطل ّموجّ ّ،ةزينّللتربيةّاالجتماعي ّفيّوضعّكهذا،ّوظيفتناّكمركّ 

ّ ّاالجتماعي ّعلىّّالجادّ ّالعم ومركزيّالتداخ  ّت ع ّتشغلنا. ّتساؤالتّك يرة لدراسة

ّبّاالجتماعيّ العم ّعلىّالت رّ  "أصحابّالوظا فّفيّالتربيةّاالجتماعيةّ"عات تناّنحنّ

ّب ّحت ّ ّعن ّاالجتماعيّ ى ّاالنتماء ّالفرديّ ّعد، ّالتربي .والتضامن ّعلى ّالمحافظة ةّعلينا

ّالتيّتنمّ االجتماعي ّ ّالعلقاتّبينّالفردّوالمجتمعّوغرسّالمفاهيمّة يّالحوارّوتوطيد

ّ.عّوالعد ّاالجتماعيّ ة،ّالتطوّ ةّالجماعي ّم   ّالمسؤولي ّ

الروتينّكماّفيّحاالتّالطوارئ،ّّالعم ّفيّةمرك زّالتربيةّاالجتماعي ّت عّعلىّعات ّ

ّالتدريس،ّ ّطاقم ّمع ّبالتعاون ّالمدرسة ّفي ّبال يم ّغني  ّاجتماعي  ّأعما  ّجدو  إنشاء

بعةّفيّةّوال يمّالترا ي ةّالمت ّالمدرسي ّةّةّمشتركةّ)باز (،ّوف ًاّللرؤيي ّوتكوينّلعبةّتركيب

ّبأحداث ّالجدو ّاليوميّيتأ  ر ّإلىّأن  ّهنا ّاإلشارة ّوتجدر ّالت ويمّّالمدرسة. الساعة،

ّوالنسيجّالجماهيريّ السنويّ  ّلموقعّالمدرسة.ّ،ّالمناخّالمدرسي 

ّوبناءّ ّفيّنمطّالحياةّالمدرسي  ّقيمي  ّّّّّّّّّّّافتراضيّة:سلّة ثقافيّة الحفاظّعلىّبرنامجّيومي 

وف ًاّللت ويمّالسنوي ّوظروفّّ–اتّوماّإلىّذلكّالي ّنصوصّملهمة،ّبطاقات،ّألعابّوفع ّ

ّّة.مستجدّ 

http://edu.gov.il/
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ّللطل ّّعدة عن ب  تحضير منصّ  ّوبرامج ّطبيب،ّلمحاضرات ّمن ّمحاضرات ّم    ب

نةّم   ّمعرضّ،ّأشخاصّلهمّتأ يرّفيّالمجتمع،ّبناءّمساب اتّمعي ّنفسيّ ّاختصاصيّ 

ّ.رسومات،ّمواهب،ّتنظيفّأماكنّفيّالبي ةّال ريبةّوتصويرّقب ّوبعدّوغيرّذلك

ي ة،ّوآخرّمسؤو ّعنّالت ني اتّالصف ّّطالبّمسؤو ّالكوروناّ-تخصيص دور لكّل طالب

ّوت ويةّالنظامّالصتتتتتتتف ّالرقمي ةّوظيفتهّمستتتتتتتاعدةّالمعل ّ ،ّوطالبّآخرّيّ مّبالدعمّالرقمي 

وتفاعلهم،ّوالتأك دّمنّاستتتتتتتمراري ةّّبّالصتتتتتتفّ وظيفتهّالتأك دّمنّحضتتتتتتورّجميعّطل ّ

ة،ّطالبّيكونّستتتتتتتكرتيرّأعيادّالميلد،ّطاقمّدعمّللطل ّ بّالذينّالعلقاتّاالجتماعي 

ة،ّألغازّبواجهونّصتتتتتتتعوبةّفيّالتعل م،ّطاقمّمستتتتتتتؤو ّعلىّخل ّجوّمر  ّنكتةّيومي ّ

ّيومي ّ  وماّإلىّذلك.،ّطالبّيساعدّطالبّة،ّفيديوّيومي 

 

ّالمجتمع ّقسم ّي ترحها ّالتي ّالمواد  ّمن عة ّمتنو  ّمجموعة ّواستخدامكم فكم ّتحتّتصر 

מנהל חברה المجتمعّوالشبابّ)موقعّإدارةّّفي،ّالموجودةّالعربيّ المجتمعّّ-والشباب

 ונוער(.

حثّ  ناّ هذ ّالفترةّعلي ماعيّ بّعلىّالتطوّ الطل ّّخل ّ خ ّاالجت تدا وفتحّالمجا ّّعّوال

 ة.وإيجابي ّدةّي ّجواستغل ّوقتّالفراغّبصورةّّللمبادرات

وظيفةّجهازّالتربيةّالتأ يرّوصتتتتتتت  ّالتربيةّللجي ّال ادم،ّهذاّالجي ّيتواجدّاليومّفيّ

ةّعدمّاست رارّمنّالناحيةّالعا لي ّّالمراه ة،مشاك ّومعضلتّجي ّّة،مست رّ فترةّغيرّ

دّواالقتصتادي ّ الطالبّإلىّفترةّالّأحدّيعلمّعليهّة.ّزدّعلىّذلكّكسترّالروتينّالذيّتعو 

 إلىّأينّسنص .

 ؟ةواجتماعي ّةّنّمنّناحيةّنفسي ّوبّمست رّ دعوناّننظرّونتساء ّ...ّه ّهؤالءّالطل ّ

ّّّ ّعدتهمكيفّيمكنناّمسا

ْج ّالحفتاظّعلىّم ّعةة ومتنوّ رّ الحفاا  عل  عقةة مساااااااتم ّأنّنخط طِّمنّأ نّالمهم 

ّأْمّلمّيكونوا.ّّ،العا لةبّوالطل ّاستتتتتمرارّالعلقةّمعّ ي  ستتتتواءّكانواّفيّالحْجرّالصتتتتح 

عة الفكاهة،ّالتعام ّمعّّبثّرو ّيمكنِّمنّخللهاّ توجدّاآلنّوستتتتتا  ّتكنولوجي ةّمتنو 

 ّيمكنّاستخدامّوسا  ّمختلفةّللعبّوال يامّبنشاطات،ّكالمواد ّبببساطة،ّواللعاألمورّ

.ّستتتتتتتستتتتتتهمّهذ ّهاالفنونّالمختلفة،ّاأللعابّالتركيبي ةّ"الباز "ّوغيرّالمستتتتتتتخدمةّفي

ّكبير.ّجي دةّومفيدةّبشك ّخوضّهذ ّالفترةّوالخروجّبتجربةاألمورّفيّ
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 ي،ها المربّ أنت أيّ 

بداعّواستتتتتتتتعما ّالطر ّيجبّأنّتملكّرو ّاإلّ،وال دوةّلهم ّايجبّأنّتكونّالم ّ

ّ علىّسبي ّالم ا ّافتحّمعهمّ،طالبّوطالبّعةّللوصو ّلك ّ المتنوّ 

ّّ" ثّمنّال لتتبّإلىّال لتتب"حتتديتت هتتذ ّفرصتتتتتتتتةّللحتتديتتثِّمنّال لتتبّإلىّال لتتبّعنّأي 

وظا فّومهامّومواضيعّّي ِعد ّقا مةّتحويّأنطالبّّك ّ ّعلىّ موضوع.ّيمكنّأنّن تر

رّبشتتتتتتتتأنّّيريدّالعم ّبها، لذينشتتتتتتتخاصّاألوأنّي ر  ّّللمحاد ةّمدعوتهّيودّ ّا فيّك   

يمكنّأنّيدعوّأك رِّمنّشتتخصّّ،المحاد ةّبواستتطةّالهاتفّموضتتوع،ّوأنّيحد دّموعد

أوّممكنّأنّيدعوّأفرادّّ،هّللحديثّوالتواصتتتتتت ّمعهمبّصتتتتتتف ّطل ّب ّويمكنّأنّيدعوّ

ّ.سرتهّلحديثّوحوارأ

عطاءهمّالفرصتتتتتتةّللتعبيرّعنّإبّوعليناّاستتتتتتتعما ّجميعّالطر ّالمتاحةّلتعليمّالطل ّ

ّ.بالوحدةوعدمّالشعورّّأنفسهمّومشاعرهمّ

 

ّ،باحترام

ّعليّهيك ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجل ّصفديّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجماهيريةةّشّالتربيةّاالجتماعي ّمفت ّّّّّّّّّّّّّالمجتمعّوالشبابّّّّّّّّّّّمديرّقسمّ

ّّالمجتمعّالعربيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمجتمعّالعربيّ ّّّّّ

ّ
 :لـ نسخ

 ّ،ّمديرّقسمّأّللتعليمّيفّاجملتمعّالعربّ هللاّخطيبّدّعبدالسيّ 
ّابدّابراهامّبنّشوشان،ّانئبّمديرّإدارةّاجملتمعّوالشبالسيّ 

                                           ةّةّللرتبيةّاالجتماعيةّاجلماهرييّ شوشاانّشبيغل،ّاملسؤولةّالقطريّ السي دةّ

ّيفّاأللويةّاباجملتمعّوالشبّيمديّر
ّكنولر،ّمديرةّقسمّاملضامني،ّالربامج،ّالسيّ  ّ.التأهيلّواالستكماالتدةّروت
ّيفّالرتبيةّاالجتماعيةّّعنّالقيادةّالطالبيةّدةّيعيلّنزري،ّمسؤولةّالسيّ 

ّمسؤولّعنّالتطورّالذايتّوالتداخلّاالجتماعيّ–السيدّايسيكّبنّآيفّ
ّالرتبيةّاالجتماعي ةّاجلماهريي ةّيفّاأللويةالتّعنّسؤّوامل

ّاجملتمعّالعربّ ّ–اجملتمعّومعرفةّالبالدّشمفتّ دّعمرّعصفور،ّالسيّ 
ّاجملتمعّالعربّّ–مفتشيّاجملتمعّوالشبابّيفّااللويةّ

ّيفّاجملتمعّالعربّ ّلشبابرشاد،ّقسمّاجملتمعّوادّغسانّمش ا،ّمديرّمركزّاإلالسيّ 
ّمرشديّالرتبيةّاالجتماعي ّيفّقسمّاجملتمعّوالشبابّاجملتمعّالعربّ

ّ ّيفّاأللويةّمرشديّالرتبيةّاالجتماعي 

http://edu.gov.il/
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 المختلفة: والتطبيقات اتاليّ مرفق بعض األمثلة من الفعّ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ّّّّّ

ّ

 

 

  عل  جزيرة نائية     

 

  أنا والعائلة

 

  ألعاب

 دّمّعنّبعللتعل ّ

 عداد هذه النشرةإمن ساهم في  لكلّ  صّ شكر خا

 :لـ  

 رشاد المجتمع العربيمركز اإل

 متمثق بمديره السيد غسان شما 

 لوية في األ المجتمع والشبابشي مفتّ 

 ة مرشدي التربية االجتماعيّ 

 ةزي التربية االجتماعيّ مركّ 

  חאלום(مرشدي برنامج التربية الذاتية )

 

 األحاسيس 

 

http://edu.gov.il/
https://drive.google.com/file/d/1qOlvBUKmPDzFOLH44_gZIG73XDk9rsRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qOlvBUKmPDzFOLH44_gZIG73XDk9rsRX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWcuHwTaYkZ_G8mZrc6k5GBdt2I7EsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OtWcuHwTaYkZ_G8mZrc6k5GBdt2I7EsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11OKORYE46STRD0oSD6RipTX5r1RCn5we/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jO5ySFKs1UsB3k9vuUGwR4AGuY4DNJVT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1soL6Yd8LzD-TY3xhjVqw82NK1WCTveI9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oeaRpkVPNkZsrUjxJ04Z9SUirCcvVOXD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rFl-OspsRz-BjO9NZbwOMXUbV52EiuhN/view?usp=sharing
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   ّ 

 :عن طريق التطبيقات المختفةعة لعاب متنوّ أ

ّيّ  ّالذاتدوالبّالتأمّ 

ّ؟ماذاّتعنيّلكّال يمة

ّمشاعريّوأفكاري

ّس لةّمختلفةّأّ–تحٍدّفيّبطاقة   

 

 

 

 

 

ب بطاةات للعمل مع الطقّ  

 النقطاعهم عن الدراسة

 الدراسة

أناااااااااااااااااااااااااااا 

  والكورونا

 ة:أفقم تحفيزيّ 

 اّعاداتّتجعلكّسعيدًّّّّّّّّّّّّّّيّالصعابتخطّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّقواعدّالنجا ّ

 ضواّللفش ّونجحواّبعدّذلكّمشاهيرّتعرّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّزلاتركيب ب

 ّلعبةّالباز ّّّّّّّّّ

اختيارّالصورةّالتيّّّّّّّ

تعجبكّوقمّبتنزيلهاّعبرّ

 الرابطّ

 وحددّتفاصي ّالباز ّّّّّّ

 

http://edu.gov.il/
https://drive.google.com/file/d/1Z1mQSmcgXXaWuN0z2HBkHpDiDMYaY3dB/view?usp=sharing
https://wordwall.net/ar/embed/b532711e15d54030bd06b9030fd02feb?themeId=29&templateId=30
https://wordwall.net/embed/f7c645888b8d46d1ab8defe6941fa5f5?themeId=2&templateId=30
https://wheelofnames.com/view/ar/4aq-c3d/
https://wheelofnames.com/view/ar/4aq-c3d/
https://drive.google.com/file/d/1KkpzqYwicm6Zw5JS2C1DP0cGyqHT0X3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KkpzqYwicm6Zw5JS2C1DP0cGyqHT0X3f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHf3M12qrvqhqvHa7nFSuSdmhdL9yYsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BHf3M12qrvqhqvHa7nFSuSdmhdL9yYsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HU1TQhiIKmzvp1nmn3pnXoCZ3ablelMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1roA-b_LR4u5az11-NVnuQz_QQmS9HnuX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1roA-b_LR4u5az11-NVnuQz_QQmS9HnuX/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=SC1W9liEcW8&list=WL&index=11
https://youtu.be/cqw1nS1yMM0
https://youtu.be/wnR5LId614c
https://youtu.be/nwZ-naIjm6A
https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/
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 بطاةة : ّّتصميم

بطاقةّتهن ةّاوّشهادةّعنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ّبعد

 שיעורים מוקלטים 

 ّدروسّمسجلةّمنظومةّالبثّال طرية

 

 

 

 

 

 

 

 padletّت مختلفة عبر تطبيق البادلتامهمّ 

ّّشاهدّالفيلمّواكتبّتعلي              

ّناومنّانتشارّفيروسّالكورّوالحدّ يتّنصيحةّلللتزامّبالبّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّّ

ّ

ّ

                      

 lino itطبيق ت    

ّتطبي ّ-نتابةّتعلي ّحو ّموضوعّمعي ّكالتعبيرّعنّالمشاعر/ّّّّّّّّّّّّّّ

ّ 

ّ

 

 

 

 

 

  المجتمع العربيّ  –رشاد مركز اإل

 מרכז הדרכה 

https://mahadarab.wixsite.com/

1-mysite 

 ّة:تحفيزيّ  أغان  

 نّنس طونّن فّمتفرقومتحدّ : رفلنتفكّ ّّّّّّّّ

 لمّن خل ّعب ًاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 ةخييّباإلنسانيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

http://edu.gov.il/
https://shanatova.clap.co.il/?id=-MJHL8MXTI0kJuEdHIUy
https://shanatova.clap.co.il/?id=-MJHL8MXTI0kJuEdHIUy
https://shanatova.clap.co.il/?id=-MJHL8MXTI0kJuEdHIUy
https://drive.google.com/file/d/1BgE1tHE_sezgRulswvt1lBL5raiqvarb/view?usp=sharing
https://padlet.com/manalha789/fqcp5w7pbugc7k7y
https://padlet.com/manalha789/fqcp5w7pbugc7k7y
https://en.linoit.com/
https://mahadarab.wixsite.com/mysite-1
https://mahadarab.wixsite.com/mysite-1
https://www.youtube.com/watch?v=Ui8RJJLkRUg&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=e3V4Xd0owco
https://www.youtube.com/watch?v=e3V4Xd0owco
http://www.youtube.com/watch?v=u8ATNxJ6CfQ
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ة االبتدائيّ  مدارسلاسة كشافة كرّ 
   ةالعربيّ 

  المجتمع العربيّ 
https://meyda.education.gov.il/files/noar/s

coutarabsbooklet.pdf 

 ة ات التربية االجتماعيّ اليّ لفعّ  المجمع القطريّ 

  ةكمجموعة اجتماعي   الصف  

  المعابر: أنا والمجموعة

 "االجتماعي   والتداخل الذاتي   رالتطو  " برنامج ةافتتاحي  

  القيادة 

 المجتمع في ةالعملي   التجربة مرافقة

 ةة العملي  تحضير لالستعداد للتجرب

  موةع إدارة المجتمع والشباب

ّات عبر تطبيقاليّ ترتيب فعّ 

wordwall 

 مثلة:أمرفق 

 مشاعري وأفكاري

 شاركنا افكارك

  تعبير عن المشاعر

  مشاعر

 التسامح

 ضدّ -وأ-مع

 لي-يعني-ماذا

 

ة انتخاب وحدة تعليميّ 

  بمجلس الطقّ 

http://edu.gov.il/
https://meyda.education.gov.il/files/noar/scoutarabsbooklet.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/scoutarabsbooklet.pdf
https://drive.google.com/file/d/18-ELRYlAe3nqyctiBIPt7LjjOBHvyHFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqS6HnAOFJ0QJkCO0ZhMfV1HfFCxJtL3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uke17bJGPtJ_iX98XrUUSz4MhC0S7-Uo/view?usp=sharing
file:///s:/drive.google.com/file/d/1L9aKHA_sVIcW2ZlB6CHVjewLVktbb8j8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q1iPWxx09bpDIkG_zCKvhnivMXggVQm9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14G-4fGFFt1OFVjrPkxE0f1XrlK_YeDlf/view?usp=sharing
https://edu.gov.il/noar/minhal/Pages/hp.aspx
https://wordwall.net/ar/resource/1294819/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://wordwall.net/ar/resource/4284018/1%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%83
https://wordwall.net/ar/resource/4473665/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%B9%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8
https://wordwall.net/ar/resource/1294819/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://wordwall.net/resource/5501747/
https://wordwall.net/resource/5501153/
https://wordwall.net/resource/5502742/
https://drive.google.com/file/d/1lZr9LsmticyVtTCsT_M-mFJbOGa1k-nC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lZr9LsmticyVtTCsT_M-mFJbOGa1k-nC/view?usp=sharing

