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05/ 09/ 2021 

ٍه بالمسافاتكاإلوّز "  ق في رأس الّسهم غير آبـِـّ  " البرّي في السماء ساعة الغروب، يـحـلــِّـّ

 علي موه ر

 ــةجـمـاهـيـريّ  ـةاجـتـمـاعـيّ  ـةمـعـا نـبـنـي حـصـانـة قـيـمـيّ 

  

 2022 -2021 ـةيّ ـدراسـة الـنـسّ ـي الـقـيـمـّي ف لـم  ـجـم  ـكالـجـمـاهـيـريّــة  االجـتـمـاعـيّـة ةـيـربـّ تـال

 

 اءاألعزّ المركــّـزات المركــّـزين حضرة 

ةنحن في بداية الس   ، فإن تقليص قاب جائحة الكورونا المتواصلةنة، وفي أع. في هذه الس  2022 -2021 نة الدراسيـ 

 نوي ة.عمل الس  يكون بمثابة ركيزة رئيسي ة في خطة الوف في المجال االجتماعي  بقنواته المختلفة س الفجوات

ر مـاريـا ريـلــْـِكـه: " دعونا نرح  اعر الن  قال الش   تي لم نعرفها ل  ألشياء اليء باب بالعام الجديد الممساوي ريـنـــ 

طـ  ". إننا نتمن ى بدء سنة جديدة بكل    .سالةر  ما هو خير، بأغنية في القلب وبشعور نابض بال قـــ 

 هظا. هذامنا باثنوات األخيرة يعاني المجتمع العربي  من ظاهرة العنف والجريمة التي تواصل تكليفنا في الس  

ب  ا بذل مجهود جد ي  والعمل الوضع يتطلـــ   جتماعي ةي ة واالفي الموضوع من أجل تعزيز الحصانة الشخصمـنـــ 

 لق بيئة من األمن واألمان.وخ

 روقةأفي  ي ةجتماعربية االربية االجتماعي ة لبث  روح الت  الت   قادة. سوف نواصل أداء دورنا كانطلقتسنة جديدة 

ر تي توفل  عي ة اربية االجتمااالفتراضي  إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سوف ندفع قدُما الت   جالالمدرسة وفي الم ـــ 

 الطالب،ونا، نحن ـكـ ِـنوتم   ةاالجتماعي  مـاسك والوحدة تي تدعم التـــ بين الفرد والمجتمع وال  حوارات حول العالقة 

تنمية وا تطوير والعدالة االجتماعي ة. سوف ندفع قدُمطوع ة، الت  ة الجماعي  استيضاح مصطلحات كالمسؤولي  من 

د ونعي(   ocial Emotional LearningSחברתית-רגשיתלמידה  ) SEL: ـاطـفـي  عالـ اعـي  ـمـتـجالتعل م االمهارات 

.ا اطـشـــ نـ( بعد ال Reflictionداد واالنـعـكـاس ) ـاإلعالمعالجة وات ها كجزء من عملي  تعريف  الجتماعي 

ستيضاح افي  بيبةبناء الشالطاّلب وأ ،هاتنشطأ من خالل ،الـجـمـاهـيـريّــة -االجـتـمـاعـيّـة ربـيـةـّـالـتـ تساعد

 ز شعورهمي تعزيوتطبيقه على أرض الواقع وف قـيـمـيّ ، في تفّحص سلّمهم الـهويّاتهم الشخصيّة واالجتماعيّة

 .( 2009منشور المدير العام، ) ولة ّف، المدرسة، المجتمع والدّ باالنتماء إلى الصّ 

اقـعاون مع الـطعن قرب وعن بعد، بالت   المدرسةفي  سوف نواصل عمل نظام يوم اجتماعي  قـيـمـي   وي  ربم الت  ـــ 

مي المواضارة، طاقم االستشارةطاقم اإلد -المدرسي   يـن ومعلـــ  ، المربــ  ز التربوي   يمي ة المختلفة.عليع الت  ، المركـــ 

ة الجهات في مجتمع المدال يُنال  عـاون بين كـافـــ   .رسةالعمل التربوي  الكامل إال  بالـتـــ 

م في ا -سوف نحافظ على " الهدايا " من فترة الكورونا عـلـــ  لـق،لـتـــ  عـ الهواء الطــ  م الالـتـــ  رن، الفرص التي ملـــ 

رهـا ة التي تم  تطويرها في االفتراضي  واألدوات اإلبداعي ة ال جالالم يـوفـــ   لملمواصلة الع ،المدارسجم 

اجـح. ربـوي  المثمر والـنـــ   الـتـــ 

 

 :الخّريجمن وثيقة مهارات شخصيّة 

يـْـنمجموعة المهارات هذه ) المهارات  لى إن ( تتطرق بعالقة الفرد مع اآلخري المتعلقةرات المهاشخصي ة:  -الـبــ 

ة مع ـثـالـيصرف على نحٍو يسمح بتفاعالت موالت  قدرة الفرد على فهم اآلخر، على تشخيص حاالت اجتماعي ة  ــ 

يـْـن ي فب رئيسي  عبارة عن ُمـركــ ِـ خصي ةش -أفراد آخرين ومع مجموعات في سياقات مختلفة. المهارات الـبــ 

بقدرة ال ال  ـنـحّي. تــ ل مثالفيها بشكوأبناء الشبيبة على فهم سياقات وحاالت اجتماعي ة وعلى االندماج  طـــ   ّسِّ

يـْـنتن ات عالقاتهم مع لى منظومدة عـائـفـالـلّرفاه الـنــّـفـسـّي لدى الطاّلب، وتعود با شخصيّة -مية المهارات الـبــ 

مـيـن و ِّـّ  .( Pollard and Lee, 2003) األسرة واألصدقاء أفراد الـمـعـلــ

http://edu.gov.il/
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وتيني ولتنقاطا رئيسي ة الفتتاح الس نة ولتنظيم العمل في الوثيقة التي أمامكم، نورد   ة العمل.حديد أنظمالر 

غيير ، وبتي  ل  مشاكل المجتمع المححاجات ويتم عبرها تحديد التي تقوم بتغيير العدسة  المدارس الجماهيريّة

ل ـواصـــ تـريقة التغيير طكما وتقوم ب ،التي يتم  بها دمج الموارد ونقلها إلى داخل المدارس الجماهيري ةريقة ــ الط

علق فيما يت مدى أوسعلال تي يحصل فيها األوالد وأُس ُرهم على سبيل ريقة طــ ، والي  ـ  المجتمع المحلبينها وبين 

 .( Potapchuk, 2013) عم. بالفرص والد  

، تحظى المدرسة بثقة كبيرة من :مدرسة كبيت جماهيريّ يات والبرنامج تحدّ  ألهالي اقِبل  في المجتمع العربي 

ب. لكونها بُنية  ال  ها قوًى ئ في طياتدرسة تختبفإن  الم(،  ממוסדתسسة ) أممتنظيمي ة، ماد ي ة وتربوي ة تحتي ة والطــ 

جـربـة الحارتيـ ة ربـوي ولتركيزه في الـتـــ  ي تكوين سلسالت ف يـ ةــ لـحـمـلمجتمعيـ ة الا -كامنة لتوسيع العمل الـتـــ 

راكات بالش   بها، ونلتي يمر  اللتعلـ م والعمل، بالتجارب تربوي ة فيما يتعلـ ق بالبرامج، بالفئات العمري ة، بكل  مدًى 

كز رسة كمرْ المد تـيـبـثـوتالقدرات والمعرفة المدرسي ة لصالح أطر أوسع من سكان البلد  عـرفإن . وبما شابه ذلك

شـاط،  . ) عن منشور ا رانـيـبـعـتجماهيري  مفعم بالـنـــ   קול קוראהلنداء عن فلسفة المدرسة كبيت جماهيري 

 .( لبرنامج تحد يات في المجتمع العربي  

مثابة ب، وهي ةالعربي   البلداتافتتاح مدراس كبيوت جماهيري ة في كل  تم  بفضل برنامج تحد يات في المجتمع العربي  

إلقامة  د الظ هروحة بعقاعدة جماهيري ة تدعمها الت ربية االجتماعي ة في المدرسة وعلينا أن نستغل  المدارس المفت

ترة ذلك في فكمسؤول وولتكوين مجتمع مدرسي  متداخل  بلدنشاطات وبرامج لتعزيز القيادة الشاب ة واالنتماء إلى ال

. جالفـ ر نشاطات عديدة في المتوالبُنية المذكورة آنفا حيث الكورونا   االفتراضي 

وهما عضوان في الطاولة المستديرة بإمكانهما اختيار  كـ ِز الت ربية االجتماعي ة الجماهيري ةومر  مدير المدرسة 

ة ال تي ترى الت ربية ب بهما، للمجتمع المحل ي  المحيط بالمدرسة بالتعاون مع الس لطة المحل يـ   منظوربرامج مالئمة لطال 

كـ ِز ب إمكاني ة الت عاون في حياة المجتمع المحل ي  باإلضافة إلى مر  المدرسة كبيت  أوسع وهذا يعطي جميع الط ال 

ب خالل الن شاط بعد الظ هر.  جماهيري   قـسـم الـمـجـتـمـع  -مـوقـع إدارة الـمـجتـمـع والـشـبـابوال ذي يرافق الط ال 

 . رابـط تـشـعـيـبـي   -الـعـربـي  

 حلم النجاح:

  ع في ابض ومأبوابها مفتوحة أمام الحي  والمجتمع المحل ي  وتكون بمثابة مْركز جماهيري  نمدرسة تنو 

 ساعات بعد الظ هر وفي العطالت لكل العائلة.

  كـ ِز وحدة مع مدرسة وبعد الظ هر يبني، مع إدارة ال يعمل عبر برنامج تحد يات متواجد في المدرسةمر 

.الش   ما للمدرسة وللمجتمع المحل ي   بيبة، برنامجا مالء 

   ة الجهاتحوار عابر للمجاالت واسع وثابت بريادة مشتركة مع كاف. 

 .خدمات بلدي ة متاحة داخل أروقة المدرسة 

   مبادرة وفع الة من أجلة قيادة أهلي .  المدرسة والمجتمع المحل ي 

 لمحل ي  وفق معايير  موضوعي ة.ا -ي  ماهيرتحسين المناخ المدرسي  والج 
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http://noar.education.gov.il/
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/about.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/about.aspx


 

 وزارة التربية والتعليم

 المجتمع  والشبابإدارة 

 المجتمع العربي -المجتمع والشبابقسم 

 

3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 .073 -3939645: فـاكس ،073 -3939628: هاتـف ،17000جليل هعسكيم، نوف ه  ، بناية ليڤ 5بـواع ـجـل شارع

 ،http://noar.education.gov.il: المجتمع العربيقسم  -والشباب المجتمع إدارةموقع  ،http://edu.gov.il موقع الوزارة:                            

 .073 -3939706: فـاكس ،073 -3939701: هاتـفالناصرة،  -مركز اإلرشاد

 

 

  

 

 

 قيم وقواعد عمل:
 
 
 

 
 

د "  ِ و   .(دجوينت يسرائيل أشليم  -מודל קהילה מטיבה) معتمد على نموذج " مجتمع محل ي  ُمج 
 

 

 

 

 

 

 

 ربية االجتماعيّة القيميّة الجماهيريّةركائز )أسس( في عمل مرّكز التّ 

ة الت   نمط حياة مدرسّي: .1 ربية في برنامج المدرسة لكل  صف  من يجب الحرص على تخصيص حص 

. حداث الس  ألواة ووالتي تُخص ص لبرنامج الن  وف، ـفـالص   اعة، خاص ة ظاهرة العنف في المجتمع العربي 

تحت  رابـط تـشـعـيـبـي   -مـركـز اإلرشـاد -لـعـربـي  قـسـم الـمـجـتـمـع ا -مـوقـع إدارة الـمـجتـمـع والـشـبـابفي 

" تجدون فعاليات في هذا  بـرامـج وفـعـالـيـات فـي مـوضـوع تـقـلـيـص ظـاهـرة الـعـنـفعنوان " 

 .الموضوع

ة الت  : توجيه المرب  ي كموّجهة المربّ شخصيّ صقل    .2 م د ْور يت مفهو، تطوير وتذوربيةي لديناميكي ة حص 

 .قيمي   -تربوي  لدى كل طالب والحفاظ على تسلسل  الطالب

             اعة:السّ  أحداث ومتابعة العمل فيالحفاظ على برنامج يومّي قيمّي في نمط الحياة المدرسّي  .3
عة من المواد  التي اتمستجدللنوي  وقويم الس  للت   وفقًا فكم مجموعة متنو  تمع قسم المج قترحهاي. تحت تصر 

، قسم  عي ة في الجتماربية اش المسؤول عن الت  تواصل مع المفت   ىعلامج. كونوا ربلمين وااضالمالعربي 

 .اط الع على كل  ما هو جديدلتكونوا على  ةربية االجتماعي  واء ومع مرشد الت  الل  

عرابط تشعيبي  )  ربيةلحصص التّ  للمجّمع الوطنيّ عملية تذويت  مواصلة ربية:حّصة التّ  .4  بالعربي ة للمجم 

رها قسم المضامين والبرامج وقسم الت   ( نشر تذويت وربية االجتماعي ة. يجب على المرك ز التي طو 

 طابق قيميّ 

 يخلق أهمية ومعنًى للعمل.

 

ط  تـرابــ 

 

 مهامّ 

 

 منهجيّة

  -ذو توّجه نحو النّاس

 أصحاب وظائف، 

ب.  معلمين وطال 

 تأثير على سياسة  تعزيز الجماهيري ة.

 في  الت ربية االجتماعي ة

  .الت سلسل الت ربوي  

 تعد دي ة، تقص ي قضايا وتجدُّد.

  -ذو توّجه نحو القيم

 اجتماعي ة بناء رؤيا 

 بروح " قانون جماهيري ة

 الت عليم الرسمي  "  

يج.  ووثيقة شخصي ة الخر 

 تعزيز الل قاءات

قـافـات.   بين الـثـــ 

 تنظيم سيرورات

 نظمة عمل أ -عمل 

 روتيني ة مع الط اقم

وطاقم  الت ربوي   

 اإلدارة.

 فضاءات مفتوحة ومرنة، ذ

 ات صلة، مجال رقمي  

. -اجتماعي    قيمي 

 نحوتوّجه ذو 

 .مجموعة االجتماعيّةال 

 تطوير شبكات 

 من المسؤولي ة المشتركة.

تأسيس أنظمة وبُنًى 

 تحتي ة

 ساعة الت ربية

.  المناخ المدرسي 

 حوار وإشراك كافة 

ار المدرسة وجهات في  زو 

 .  المجتمع المحل ي 

 تضامن 

 .اجتماعيّة ومسؤوليّة

 إدارة شراكات

  مع جمعيا ت ومنظ مات. 
ذو توّجه نحو 

 نـّـتـائـج:ال

 الصورة التربوي ـة 

 ( תמונה חינוכית) 

 نجاعة ونماء المناخ

מיצב )  المدرسي  

 ( אקלים

 المعطيات المدرسي ة في

  المجاالت 

 ي ة.القيم -االجتماعي ة

ِحـيـ   فــُـّ و  ة ) تــ  ون ك : ـةأجـيـلـيــ 

 الشيء متوفرا ومتاحا (

قدرة على المالءمة للحاالت 

وتيني ة ولحاالت الط وارئ  الر 

 متغي ِرة. اجتماعي ة تلبية حاجة

http://edu.gov.il/
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كـ ِز على تحضير مواد  بالل غة العربي ةهذه  ين.رب  ب فعاليات للمائحقو مضامين وعلى  الس نة سوف نر 

 .ينرب  للم تمرير تأهيالت ودورات استكمال

صري ة العنمن أجل مناهضة كجزء من برنامج التسامح و :( المجتمعات ) عقد لقاءات بين األوساط .5

، على المرك ز العمل على عقد لقاءات بين والت   ين ربية وبت  هاز الجاألوساط المختلفة في ماسك االجتماعي 

ب ينرب  لماطواقم   .والطال 

مع  ـُـعـقـدتالتي سوف جتماعات اليجب وضع جدول زمني  ل :مبادروفعّال  على مجتمع طاّلبيّ محافظة ال .6

ب و ه مجلس الطال  .ب المدرسال  ط  الأعضاء مجلس مع موج  لللقاءات مـم إقامة إطار ثابت ي  ـي ـثـــ 

 .ةي  مدرسال في الحياة بال  ط  المع طاقم اإلدارة وإقامة سيرورات تشاور لتطوير شراكة  بال  ط  ال

م عليمية:عاون مع معلّمي المواضيع التّ التّ  .7 عـلــُـّ وضيح تالعمل على واطي  واالنضب االجتماعي   دمج الـتـــ 

ق إلى أبعاد ) عليميةة بالمواد  الت  ـقــ  لـعـتـمـالقيم ال طـرُّ ة إلى تطوير مهارات اجتماعي  و ( SEL، مع الـتـــ 

 .عاطفي ة

 :يّ محلّ في المجتمع ال شراكات مع جهات .8
، مدني ة خدمة -الجماهيري ةربية االجتماعي ة الت  المدمجين في منظومة  التدريس يداعم تخطيط لدمج -

ب جامعات...  طال 

مات تعمل في الحقل االجتماعي   جمعي اتفي المستوى البلدي  مع العمل  - ي ف أقسام معارف -ومنظــ 

مات شبيبة.ة، أقسام شبيبة، مراكز جماهيري ة، ي  محل  ال السلطات  حركات ومنظــ 

ب ذوي االة ربية االجتماعي  يجب الحرص على مالءمة خطة الت   :مج واالحتواءالدّ   .9 ت حتياجاللطال 

 والوصول إلى كل  طالب. مج واالحتواء،بما يتوافق ومبادئ الد  الخاصة 
 

 :فئات سـكــّـانـيـّـة خـاصـّـة

الـب يذ قيمي   اجتماعي   في موضوع العملفي كل  فئة عمري ة، يجب  ر هوي ة الـطـــ   .صلة بتطو 

رة ، ةااللتحاق بالمدرسة اإلعداديّ  ،) المعابر ( عمليات االنتقال -ةالهويّة الشخصيّ  ع: ـابـّـسـال فّ ـصّ ـال بلو 

 .، العائلة، جيل المراهقةكوحدة اجتماعيّة فّ ـصّ ـال

 .واصل بين األجيالالجذور والتّ  -ةجماهيريّ الجماعيّة والالهويّة  ن: ـامــّـثـال فّ ـصّ ـال

 .ة اإلسرائيليّةمواطنة العربيّة والــّ يـافـقـثـالهويّة ال ع: ـاســّـتـال فّ ـصّ ـال

 .والمدنيّ االلتزام االجتماعّي  ر: ـاشـعـال فّ ـصّ ـال

  يـْـل  سنوي ة إعداد خط ة  -نحو المواطنة  .ةوي  هُ الصول على بطاقة حال قـُـبــ 

  ّوثيقة  -7منشور رقم مرفق بهذا  -داخل االجتماعيّ والتّ  اتيّ طور الذّ برنامج الت

  فعاليات التطور الذاتي والتداخل االجتماعي  االستعداد.

 .حسب وثيقة االستقاللة ديمقراطيّ إسرائيل كدولة يهوديّة  العيش في دولة ر: ـشـادي عـحـال فّ ـصّ ـال

بشكل عام، وعلى إدارة امتحانات  الحفاظ على نزاهة االمتحانات نزاهة االمتحانات:

 النزاهة في االمتحانات كتي ب تشعيبي  رابط  البجروت.

 .ة والتكافل االجتماعيّ نحو المسؤوليّة المدنيّ  ر: ـشـي عـانــّـثـال فّ ـصّ ـال

  من  داخل االجتماعيّ اتي والتّ طور الذّ ة والتّ يّ مهنحياة الحضير للالتّ مواصلة

 .للحياة ت حضيرالو الحادي عشر ف  ـص  ـال
 

قسم  عاون معالت  قسم المجتمع العربي  بصدر أ :خارج المدرسة ـنـّـشـاط"  وال شيلح "المجتمع ومعرفة البالد 

 .2022 -2021للسنة الدراسية  رحالتللمدارس لتحضير خطة التوجيهات معرفة البالد المجتمع و

 رابـط تـشـعـيـبـي   -2022 -2021تـوجـيـهـات فـي مـوضـوع تـحـضـيـر خـطـة الـرحـالت لـلـسـنـة الـدراسـيـة 

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
https://drive.google.com/file/d/1rqS6HnAOFJ0QJkCO0ZhMfV1HfFCxJtL3/view
https://drive.google.com/file/d/18-ELRYlAe3nqyctiBIPt7LjjOBHvyHFm/view
https://drive.google.com/file/d/18-ELRYlAe3nqyctiBIPt7LjjOBHvyHFm/view
https://drive.google.com/file/d/18-ELRYlAe3nqyctiBIPt7LjjOBHvyHFm/view
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/israeli-arabs.aspx
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/israeli-arabs.aspx
https://drive.google.com/file/d/14EF5lsDJkQACFWsd8egSu4HhdT-ore3B/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1AcUC301efgfnlw_2-jOvQaipoaCosDA1/edit?usp=sharing&ouid=106342531246624192518&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AcUC301efgfnlw_2-jOvQaipoaCosDA1/edit?usp=sharing&ouid=106342531246624192518&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W7bDXxKOOeSv3I8f5lmFr39fplWAHPLc/edit?usp=sharing&ouid=106342531246624192518&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1W7bDXxKOOeSv3I8f5lmFr39fplWAHPLc/edit?usp=sharing&ouid=106342531246624192518&rtpof=true&sd=true
http://meyda.education.gov.il/files/noar/purity_testing.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/noar/purity_testing.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1AcUC301efgfnlw_2-jOvQaipoaCosDA1/edit?usp=sharing&ouid=106342531246624192518&rtpof=true&sd=true
https://meyda.education.gov.il/files/noar/hancya_selach.pdf
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موجود في هو العربي  ورس في المجتمع االمد داخل، يعمل عريقتربوي  إطار هي  -ةكّشافة المدارس العربيّ 

ل معل م يعم .فقا لهاويعمل و ةمنهجي  الالربية الت  أبعاد قاعدة على مبني   هذا اإلطار .معظم المدارس اإلعدادي ة

 مدرسة.ة في الربية االجتماعي  أحد أعضاء طاقم الت   فهوربية االجتماعي ة، الكشاف بالتعاون مع مرك ز الت  

ام سابقة وسسلّم ومو: مسابقات ألغاز حول سيرة الّرسول محّمد صلّى هللا عليه إبداعيّةألغاٌز ومسابقات وكتابة 

ي فاالشتراك والل الس نة سوف يتم  نشر أطر العمل للت عليم خ -القيادة والمبادرة ومهرجان الّسينما االجتماعيّ 

ب.المسابقات، كذلك سوف نشج    ع الكتابة اإلبداعي ة لدى الط ال 

معرفة  إكسابفي المجتمع.  بشرنساني ة المتعلقة بالعالقات بين الاإلقيم ال إكسابالعمل على  :الكارثةإحياء ذكرى 

العمل معًا على خلق واقع جديد من أجل القيم اإلنساني ة، و علىربية الكارثة بهدف الت   ِعب رعامل مع وأدوات للت  

ب بالحماية والمحبة والت   حقيبة أدوات للطاّلب في المرحلة فوق االبتدائيّة في المجتمع   هناكقدير. يشعر فيه الطال 

ز تعز   (מערכי שיעורים ومجريات حصص ) ات ــ يـعة من األنشطة والفعالتحتوي على مجموعة متنو    العربيّ 

.قة بالكارثة والت  المتعل  القيم  علىربية الت    عاطف اإلنساني 

ةالس  مع بداية  -للحياة التّحضير ين ف  للص   للحياة التّحضيرتعزيز برنامج بسوف نقوم  2022 -2021 نة الدراسيـ 

عرفة يم بالمعلربية والت  تزويد خريجي جهاز الت  عن تنا اني عشر، وذلك من منطلق مسؤولي  الحادي عشر والث  

يـْـل  والمهارات والقيم  عمج مواضيفي البرناة. انخراطهم في حياة البالغين والحياة المستقل   قـُـبــ  ة من بينها ع متنو 

 .غيرهاوالمالي ة، ات خاذ القرارات  ربيةالت  ، الش خصي ة واالجتماعي ة وجيه نحو بناء الحصانةالت  
 

 بالقيم. اغنيّ  ااجتماعيو ادراسيّ  الكم عام نتمنّى
 

 نجيلوأ مايا الشاعرة ." الداخل من يضيء الذي الضوء فتيخ أن ءشي ألي يمكن ال "
 

 باحترام

 

 

 لي هيكلع               بيجل                     ششوش                                  جالل صفدي      
  جتماعية الجماهيريةالتربية االمفتش قطري          ؤولة التربية االجتماعية المفتشة المس     قسم المجتمع والشباب    مدير 

 لمجتمع العربيا                 المجتمع والشباب           قسم        المجتمع العربي                     

 
 نسخ:

 .عليم في المجتمع العربي  مدير قسم أ للت   -هللا خطيب عبد

 .بابمدير إدارة المجتمع والش   -اي غروسحج  

 .باب في األلويةمديري المجتمع والش  

 لطات المحل ي ة.مدير قسم الس   -إيتان تيمان

 .معرفة البالدقسم المجتمع ومدير  -إيلي شايش

 أهيل واالستكماالت.مديرة قسم المضامين، البرامج، الت   -روت كنولر

 .االجتماعي   داخلالت   عن مسؤولةال -حانة إيريز

 .ةالقيادة الش اب ة وعن حركات ومنظ مات الش بيب عن مسؤولةال -قيرين زيتون

 .المجتمع العربي   -ش المجتمع ومعرفة البالدمفت   -عمر عصفور

 .المجتمع العربي   -تحد يات -ربية االجتماعي ةللت   ةقطري   ةمفت ش  -ارتهيلة عم  

 مفتشي المجتمع والشباب ) البلديين( في األلوية 

اغس    .باب في المجتمع العربي  رشاد، قسم المجتمع والش  مدير مركز اإل -ان شم 

 .في المجتمع العربي   ةكش افة المدارس العربي  عن   ةمسؤولال -أميرة حايين

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Shoa/hpnew.htm
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 الشبكات التعليمية ربية االجتماعي ة الجماهيري ة في الت   يمسؤول

 .ربية االجتماعي ةللت   مرشدة قطري ة -رونيت دانيئيل

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/

