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مركّزوّالتربيةّاالجتماعيّةّالكرامّ ّ
موجّهوّمجالسّالطلّبّالمدرسيّةّالكرام ّ
المربّونّوالمعلّمونّالكرامّ ّ
ّ
يمرّمجتمعناّالعربيّّفيّحالةّطوارئّاستتتتتت نا يّةّنتيجةّتفشتتتتتّيّجا حةّالكوروناّاآلخذةّ
ُّ
باالنتشتتتتتتارّبشتتتتتتك ّم ل ّ،بحيثّازدادّعددّالوفياتّوالمصتتتتتتابينّبالعدوُّوالملزمينّ
بتتالحجرّالصتتتتتتتحّيّّ.هتتذ ّالجتتا حتة ّا رتّوتؤ رّعلى ّالجوانتتبّالحيتتاتيتةّعتتامتة ّخلت ّ
بالتواصتتتت ّاالجتماعيّيشتتتتم ّالط وسّالدينيةّوالعاداتّالمتبعةّ،صتتتتراعاتّوخلفاتّ
داخ ّاألسرةّ،مشاك ّسلوكيةّوتفشّيّالعنفّوتشوشّالنظامّاليوميّوالدراسيّّ .
نحنّمضطرونّخل ّهذ ّالفترةّإلىّمواجهةّواقعّجديدّفيّأع ابّانتشارّهذاّالفيروسّ،
إنّهّواقعّجديدّوغيرّمألوفّ،حيثّتنطويّمواجهتهّعلىّشعورّبالغموضّوعدمّالي ينّ.
فيّوضعّكهذاّ،وظيفتناّكمركّزينّللتربيةّاالجتماعيّةّ،موجّهيّمجلسّالطلّبّ،مربينّ
ومركزي ّالتداخ ّاالجتماعي ّالعم ّالجادّ ّلدراسة ّتساؤالت ّك يرة ّتشغلناّ .ت ع ّعلىّ
عات تناّنحنّ"أصحابّالوظا فّفيّالتربيةّاالجتماعيةّ" العم ّعلىّالت رّبّاالجتماعيّّ
حتّى ّعن ّبّعدّ ،االنتماء ّاالجتماعيّ ّوالتضامن ّالفرديّ .علينا ّالمحافظة ّعلى ّالتربيةّ
االجتماعيّةّالتيّتنمّيّالحوارّوتوطيدّالعلقاتّبينّالفردّوالمجتمعّوغرسّالمفاهيمّ
م ّالمسؤوليّةّالجماعيّةّ،التطوّعّوالعد ّاالجتماعيّّ .
ت عّعلىّعات ّمركزّالتربيةّاالجتماعيّة ّالعم ّفي ّالروتينّكماّفيّحاالتّالطوارئّ،
إنشاء ّجدو ّأعما ّاجتماعي ّغني ّبال يم ّفي ّالمدرسة ّبالتعاون ّمع ّطاقم ّالتدريسّ،
وتكوينّلعبةّتركيبيّةّمشتركةّ(باز )ّ،وف ًاّللرؤيةّالمدرسيّةّوال يمّالترا يةّالمتّبعةّفيّ
المدرسةّ .وتجدر ّاإلشارة ّهنا ّإلى ّأن ّالجدو ّاليومي ّيتأ ر ّبأحداث ّالساعةّ ،الت ويمّ
السنويّّ،المناخّالمدرسيّوالنسيجّالجماهيريّّلموقعّالمدرسةّ .
الحفاظّعلىّبرنامجّيوميّقيميّفيّنمطّالحياةّالمدرسيّوبناءّسلّة ثقافيّة افتراضيّةّّّّّّّّّّّ:
نصوصّملهمةّ،بطاقاتّ،ألعابّوفعّاليّاتّوماّإلىّذلكّ–ّوف ًاّللت ويمّالسنويّوظروفّ
مستجدّةّ ّ.
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صة عن بعد ّلمحاضرات ّوبرامج ّللطلّب ّم ّمحاضرات ّمن ّطبيبّ،
تحضير من ّ
اختصاصيّ ّنفسيّّ،أشخاصّلهمّتأ يرّفيّالمجتمعّ،بناءّمساب اتّمعيّنةّم ّمعرضّ
رسوماتّ،مواهبّ،تنظيفّأماكنّفيّالبي ةّال ريبةّوتصويرّقب ّوبعدّوغيرّذلكّ .
تخصيص دور لك ّل طالبّ-طالبّمسؤو ّالكوروناّالصفّيةّ،وآخرّمسؤو ّعنّالت نياتّ
الرقميةّوظيفتهّمستتتتتتتاعدةّالمعلّمّبالدعمّالرقميّوت ويةّالنظامّالصتتتتتتتفّيّّ،وطالبّآخرّ
وظيفتهّالتأكدّمنّحضتتتتتتورّجميعّطلّبّالصتتتتتتفّّوتفاعلهمّ،والتأكدّمنّاستتتتتتتمراريةّ
العلقاتّاالجتماعيةّ،طالبّيكونّستتتتتتتكرتيرّأعيادّالميلدّ،طاقمّدعمّللطلّبّالذينّ
بواجهونّصتتتتتتتعوبةّفيّالتعلمّ،طاقمّمستتتتتتتؤو ّعلىّخل ّجوّمر ّنكتةّيوميّةّ،ألغازّ
يوميّةّ،فيديوّيوميّّ،طالبّيساعدّطالبّوماّإلىّذلك.

تحت ّتصرفكم ّواستخدامكم ّمجموعة ّمتنوعة ّمن ّالمواد ّالتي ّي ترحها ّقسم ّالمجتمعّ
والشبابّ-المجتمعّالعربيّّ،الموجودةّفيّموقعّإدارةّالمجتمعّوالشبابّ(מנהל חברה
ונוער).
خل ّ هذ ّالفترةّعليناّ حثّّالطلّبّعلىّالتطوّعّوالتدا خ ّاالجتماعيّ ّوفتحّالم جا ّ
للمبادراتّواستغل ّوقتّالفراغّبصورةّجيّدةّوإيجابيّة.
وظيفةّجهازّالتربيةّالتأ يرّوصتتتتتتت ّالتربيةّللجي ّال ادمّ،هذاّالجي ّيتواجدّاليومّفيّ
فترةّغيرّمست رّةّ،مشاك ّومعضلتّجي ّالمراه ةّ،عدمّاست رارّمنّالناحيةّالعا ليّةّ
واالقتصتاديّةّ.زدّعلىّذلكّكسترّالروتينّالذيّتعودّعليهّالطالبّإلىّفترةّالّأحدّيعلمّ
إلىّأينّسنص .
دعوناّننظرّونتساء ّّ...ه ّهؤالءّالطلّبّمست رّونّمنّناحيةّنفسيّةّواجتماعيّة؟
كيفّيمكنناّمساعدتهم ّّّ ّ
طّمنّأ ْج ّالحفتاظّعلىّ
الحفاا عل عق ةة مساااااااتم ّرة
ومتنو عة ّمنّالمهم ّأنّنخط ِ
ّ
تتتواءّكانواّفيّالحجرّالصتتتتحيّأ ْمّلمّيكونواّ.
استتتتتمرارّالعلقةّمعّالطلّبّوالعا لةّ،ست
ْ
يمكنّمنّخللهاّبثّرو ّالفكاهةّ،التعام ّمعّ
توجدّاآلنّوستتتتتا ّتكنولوجيةّمتنوعة ّ
ِ
األمورّببساطةّ،واللعب ّيمكنّاستخدامّوسا ّمختلفةّللعبّوال يامّبنشاطاتّ،كالموادّ
المستتتتتتتخدمةّفيّالفنونّالمختلفةّ،األلعابّالتركيبيةّ"الباز "ّوغيرهاّ.ستتتتتتتستتتتتتهمّهذ ّ
األمورّفيّخوضّهذ ّالفترةّوالخروجّبتجربةّجيدةّومفيدةّبشك ّكبيرّ .
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ّيجبّأنّتكونّالم ا ّوال دوةّلهمّ ،يجبّأنّتملكّرو ّاإل بداعّواستتتتتتتتعما ّالطر ّ
المتنوّعةّللوصو ّلك ّّطالبّوطالبّ،افتحّمعهمّعلىّسبي ّالم ا ّ
تثّمنّال لتتبّإلىّال لتتبّعنّأيّ
"حتتديتثّمنّال لتتبّإلىّال لتتب" ّهتتذ ّفرصتتتتتتتتةّللحتتديت ِ
موضوعّ.يمكنّأنّن تر ّعلىّك ّّطالبّأنّي ِعدّقا مةّتحويّوظا فّومهامّومواضيعّ
يريدّالعم ّبهاّ ،وأنّي ررّبشتتتتتتتتأنّاألشتتتتتتتخاصّالذينّيودّّدعوتهمّللمحاد ةّفيّك ّ
رّمنّشتتخصّ
موضتتوعّ،وأنّيحددّموعدّالمحاد ةّبواستتطةّالهاتفّ،يمكنّأنّيدعوّأك ِ
ب ّويمكنّأنّيدعوّطلّبّصتتتتتتفّهّللحديثّوالتواصتتتتتت ّمعهمّ،أوّممكنّأنّيدعوّأفرادّ
أسرتهّلحديثّوحوارّ .
عليناّاستتتتتتتعما ّجميعّالطر ّالمتاحةّلتعليمّالطلّبّوإعطاءهمّالفرصتتتتتتةّللتعبيرّعنّ
أنفسهمّومشاعرهمّّوعدمّالشعورّبالوحدةّ .

باحترامّ ،

ّّّجل ّصفديّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعليّهيك ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
مديرّقسمّالمجتمعّوالشبابّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمفتّشّالتربيةّاالجتماعيّةّالجماهيريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّالمجتمعّالعربيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمجتمعّالعربيّّ ّ
ّ
نسخ لـ:

السيّدّعبدّهللاّخطيبّ،مديرّقسمّأّللتعليمّيفّاجملتمعّالعربّّ
السيّدّابراهامّبنّشوشانّ،انئبّمديرّإدارةّاجملتمعّوالشباب ّ

السيدةّشوشاانّشبيغلّ،املسؤولةّالقطريّةّللرتبيةّاالجتماعيةّاجلماهرييّةّ
مديّريّاجملتمعّوالشبابّيفّاأللوية ّ
السيّدةّروتّكنولرّ،مديرةّقسمّاملضامنيّ،الربامجّ،التأهيلّواالستكماالتّ .
السيّدةّيعيلّنزريّ،مسؤولةّعنّالقيادةّالطالبيةّّيفّالرتبيةّاالجتماعيةّ ّ

السيدّايسيكّبنّآيفّ–ّمسؤولّعنّالتطورّالذايتّوالتداخلّاالجتماعي ّ

املسؤّوالتّعنّالرتبيةّاالجتماعيةّاجلماهرييةّيفّاأللوية ّ

السيّدّعمرّعصفورّ،مفتّشّاجملتمعّومعرفةّالبالد–ّاجملتمعّالعربّ ّ
مفتشيّاجملتمعّوالشبابّيفّااللويةّ–ّاجملتمعّالعربّ ّ

السيّدّغسانّمشاّ،مديرّمركزّاإلرشادّ،قسمّاجملتمعّوالشبابّيفّاجملتمعّالعربّ ّ
مرشديّالرتبيةّاالجتماعيّيفّقسمّاجملتمعّوالشبابّاجملتمعّالعربّ ّ

مرشديّالرتبيةّاالجتماعيّّيفّاأللوية ّ
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ّ
ّ

ص لك ّل من ساهم في إعداد هذه النشرة
شكر خا ّ
لـ:

ّ

مركز اإلرشاد المجتمع العربي
متمثق بمديره السيد غسان شما
مفتّشي المجتمع والشباب في األلوية

مرشدي التربية االجتماع ّية
مر ّكزي التربية االجتماعيّة
مرشدي برنامج التربية الذاتية (חאלום)

مرفق بعض األمثلة من الفعّاليّات والتطبيقات المختلفة:

ألعاب

أنا والعائلة

للتعلّمّعنّبعدّ

عل جزيرة نائية
ّّّّ ّ
ّ

األحاسيس
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ّ
الطقب
بطاةات للعمل مع
النقطاعهم عن الدراسة
الدراسة

أفقم تحفيزيّة:
ّقواعدّالنجا ّّّّّّّّّّّّّّّّّتخطّيّالصعابّّّّّّّّّّّّّعاداتّتجعلكّسعي ًدّاّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمشاهيرّتعرّضواّللفش ّونجحواّبعدّذلكّ

ّ
متنوعة عن طريق التطبيقات المختفة:
ألعاب
ّ

أناااااااااااااااااااااااااااا
والكورونا

دوالبّالتأمّ ّالذاتيّ ّ
ماذاّتعنيّلكّال يمة؟ ّ
مشاعريّوأفكاري ّ
تحدٍّفيّبطاقة–ّأس لةّمختلفةّ ّ

تركيب بازلّ

ّّّّّّّّّلعبةّالباز

ّ

ّّّّّّاختيارّالصورةّالتيّ
تعجبكّوقمّبتنزيلهاّعبرّ
الرابطّ
ّّّّّوحددّتفاصي ّالباز ّ
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أغان تحفيز ّيةّ:
ّّّّّّّّفلنتفكّر :متحدّونّن فّمتفرقونّنس ط

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلمّنخل ّعب ًا
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخييّباإلنسانية
مه ّمات مختلفة عبر تطبيق البادلتّpadlet
شاهدّالفيلمّواكتبّتعلي ّ ّ
ّّّّّّّّّّّّّنصيحةّلللتزامّبالبيتّوالحدّّمنّانتشارّفيروسّالكورونا ّ
ّ
ّّ

تصميمّّبطاةة :
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبطاقةّتهن ةّاوّشهادةّعنّ
بعدّ

ّ

تطبيق lino it
ّّّّّّّّّّّّّالتعبيرّعنّالمشاعرّ/كتابةّتعلي ّحو ّموضوعّمعيّنّ-تطبي ّ
ّ
ّ

שיעורים מוקלטים
دروسّمسجلةّمنظومةّالبثّال طريةّ

ي
مركز اإلرشاد – المجتمع العرب ّ
מרכז הדרכה

https://mahadarab.wixsite.com/
mysite-1
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وزارة التربية والتعليم
قسم المجتمع والشباب – المجتمع العربي
إدارة المجتمع والشباب

ّترتيب فعّاليّات عبر
ّ
wordwall
ّ

تطبيقّ

موةع إدارة المجتمع والشباب

مرفق أمثلة:

مشاعري وأفكاري
ّ
ّ
ّّ
ّ

شاركنا افكارك

تعبير عن المشاعر

وحدة تعليميّة انتخاب
ّ
الطقب
مجلس

مشاعر
التسامح

ّ

مع-أو-ض ّد
ماذا-يعني-لي
ّ
ّ

كراسة كشافة لمدارس االبتدائيّة
ّ
العربيّة
ي
المجتمع العرب ّ

https://meyda.education.gov.il/files/noar/s
coutarabsbooklet.pdf

القطري لفعّاليّات التربية االجتماعيّة
المجمع
ّ

الصف كمجموعة اجتماعية
المعابر :أنا والمجموعة
افتتاحية برنامج "التطور الذاتي والتداخل االجتماعي"

القيادة
مرافقة التجربة العملية في المجتمع
تحضير لالستعداد للتجربة العملية
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