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11 /02 /2021 

 حضرة

 .األلوية في إدارة المجتمع والشباب يريمد

  .في األلوية الجماهيريةن عن التربية االجتماعية يالمفتشين المسؤول

  .المجتمع العربي -األلويةفي  ن عن التطور الذاتي والتداخل االجتماعييالمفتشين المسؤول
 

 وبعد،تحية طيبة، 

 التجربة العملية  في برنامج  "المرور بتسهيالت وتقليص عدد ساعات  -6منشور رقم الموضوع: 

 2021 -2020للسنة الدراسية  " التطور الذاتي والتداخل االجتماعي

 

قيم، ذي تنمية وتطوير خريج مستقل متداخل، ى لإ هدفي " التطور الذاتي والتداخل االجتماعي "برنامج 

 صاحب وعي، منتٍم، لديه القدرة على اإلدارة الذاتية وعلى استعداد للمشاركة في بناء المجتمع والدولة.

العملية في  معنى مع التشديد على الجوانب النظرية والتجربةال يالبرنامج يشجع ويعزز عملية التعلم ذ

 مبنية على الحوار القيمي واالنعكاس الذهني المتواصل.المجتمع، وفي عمليات منظمة 

 

أمام جهاز التربية والتعليم بشكل عام وأمام ، وضعت تحديات جديدة الكورونا مع كل تقييداتها وباء فترة

بالذات إلى تلك المظاهر من المسؤولية ت حاجة حقيقية ومع ذلك، أوجدبرنامج التداخل بشكل خاص، 

حتى ورياض األطفال األوالد في من  -المحلي   الفئات العمرية في المجتمع كافة تجاه لدى الطالبوااللتزام 

 كبار السن. 

 

رؤية ظى بحنا ننإو جوداألفرص جديدة للعمل االجتماعي  ولدتفقد ت ،على الرغم من تقييدات هذه الفترة

المدرسي  نـْـيــحـقـلــ  ال فيالبرنامج ب كل من له عالقةلدى وذات معنى، همة م   ،جديدةفيٍض من مبادرات 

بـْـر  مرور مهم في المجتمع اسهإتداخل الطالب و ع شأنرفبهذه الفعاليات ت قام والبلدي. المحلي  عاليا عــ 

ةيــ لـْـعـف   -متنوعةتجارب ب وحيدين و/ أو تم تغليف مواد غذائية وتوزيعها، مساعدة كبار سن ك ةوافتراضي ــَـّ

كورونا الأيام  عملال اهذ نارأ د وعن قرب وغير ذلك.ين بعمتعليمية  اتفي عزلة أو حجر، مساعد وضعهم

 أعطى الطالب هذا العمل. والتضامن االجتماعي بطريقة مثيرة ورائعةتكافل نور من الب ذات التحديات

 صميمت فيساهم يؤثر ويهذه التجارب المرور ب. جديدةطاقاٍت وقًوى  سواء على حد  الخدمات ومتقبلي 

من  طهمن نشامن وقته و مساهم، مبادر، بالٍ حصانة نفسية، متداخل، مصاحب  ،قيم يشخصية خريج ذ

 .أجل اآلخرين
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يـْـل  ات برنامج التداخل مالءمات وهيوجت فيه، و5المنشور رقم  تحرير، تم 2020آب شهر في  بــ  افتتاح قـــ 

إرشاد الطالب في  نحوتم توجيه المدارس لقد  .الكورونافي ظل جائحة  2021 -2020 ام الدراسيالع

ة و/ تجارب المرور بعملية اختيار  يــَـّ عـْـلــ   شخيصتإلى  ،بيئتهم لم  أتى لإمن خالل إرشادهم  ةو افتراضيأفـ 

 .ا إيجابيا في المجتمع المحلي  تغييري حدث  مما ما يلبـ ي تلك الحاجاتإيجاد إلى حاجات و

الموافقة على  ،هذه السنة، تمت ،ة لمتابعة برنامج التداخل االجتماعي حتى في أيام اإلغالقتلبيوفقا لذلك وك

 العديد من التجارب العملية االفتراضية المفصلة في موقع إدارة المجتمع والشباب.

بات البرنامج ات على متطلمالءمقرر إجراء ـب خالل جائحة كورونا، تــَـّركـمـواقع الحياة ال ضوءفي 

في المواضيع التعليمية األخرى التي يتم تدريسها  كذلك تم إجراؤهاكما  ،2021 -2020للعام الدراسي 

 للبجروت.

 

عمرية طبقة كل مع التطرق إلى متطلبات البرنامج تم تفصيل  ولاألة في الملحق ـقـمرفـم الـوائـقـال في

يـْـن:الدراسي ـْيـنم  اللع ،رـشـي عـانـثـر، الـشـادي عـحـر، الـاشـعـال -ةد  ـى ح  ـلـع َـّ و  2020 -2019 ـ

 مات فترة الكورونا. ءالم، حسب 2021 -2020

 

مات ءمال دونمن  يةالروتين في الحالة التداخلتظهر متطلبات برنامج  هوفي، الثانيمرفق الملحق وكذلك، 

 الكورونا.

 

 :األمور البارزة التالية، يجب مراعاة ولاألفي الملحق باإلضافة إلى ما هو مفصل في القوائم 

 

 مساعدة ودعم اآلخرين. هابتجارب افتراضية هدف مروريجب تشجيع الطالب على ال .1

ةالتجارب الالمرور بذ ـيـفـنـت في كل وقت على أن   تشديديجب ال .2 يــَـّ عـْـلــ  ات هيوجت حسب يتم فقط ـفـ 

 .بالنشاط ذوي الصلةضمن صحة جميع ي شكلبوالصحة وزارة 

ي  أو  .3 عـْـلــ  يجب على الطالب تقديم تقرير عن تـنـفـيـذ ساعات المرور بالتجارب ) الـتـنـفـيـذ الـفـ 

 .نشاطال يةعند نها(  " ) و/ أو وفقا لتعليمات اللواء يوڤاالفـتـراضـي  ( عبر  تطبيق " تري

ط الـخارج عن قاعدة بشكل  .4 طــَـّ ـخــ  خالل فترة تقييدات الكورونا فإنه يمكن، ، األساسي للبرنامجم 

 العكس.بو ة "يفردالتجربة الالمرور بساعات  "  بـ " ساعات المشروع "يل بدت
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أو عدم  استيفاءبخصوص  اتتخاذ القرارباطالب الصف الثاني عشر: المجلس التربوي مخول  .5

 لطالب.ل تعطىالعالمة التي س تحديدبخصوص والتزامات البرنامج استيفاء 

أو الحادي عشر، يجب النظر  الصف العاشر و/ الثاني عشر الذي لم ينه واجباتف طالب الص . أ

 الساعات. إتمامح له باسمواتخاذ القرار في إمكانية المر في األ

ط البرنامجيتوافق  لمإذا  . ب طــَـّ ـخــ  البلد ككون ألسباب خاصة  بلدي  أو ال ي  واقع المدرسالمع  م 

 حمراء.ال موسوم بالشارة

برنامج ب المتعلقةيجب االحتفاظ بجميع مستندات الطالب ، التداخل " في" ملف الطالب في  .6

قرارات اللجنة التربوية  ،اسملخصات االنعكالمرور بالتجربة، مكان  مصادقات: مثل ،التداخل

 وثيقة أخرى ذات صلة. كلو

 

 "ر  األع ـسـتـت كـمـلـحدر ـى قـلـع "

 مـحـمـود درويـش

 سعادة في عملكم من أجل المجتمعالالصحة وتمام تمنى لكم ن

 

 علي هيكل  جالل صفدي 

 -الجماهيرية  مفتش التربية االجتماعية  والشباب المجتمعقسم  مدير

  الطالب وأبناء الشبيبة  العربي المجتمع 

 نسخ لـ:

 إدارة المجتمع والشباب. مدير نائب -بن شوشانراهام ڤأ -

 االجتماعي. التداخل -لتربية االجتماعية الجماهيريةل ـة قطريةشـتـمف -ياعيل ن ْزري -

 لتربية االجتماعية الجماهيرية.ل ـة قطريةشـتـمف -شوش شبيغل -

 المجتمع العربي. -في األلوية المجتمع والشباب شيـتـمف -

 المجتمع العربي.ديـري المدارس الثانوية في م -

 االجتماعي. لتداخلل ة قطريةدـشرم -سيغال شاينمان -

 المجتمع العربي. -والشباب المجتمعقسم  -لتربية االجتماعية الجماهيريةـدي اشرم -

 .في األلوية لتربية االجتماعية الجماهيريةـدي اشرم -

 .ةالعربي دارسالمفي التطور الذاتي والتداخل االجتماعي ركزي م -

 .ةالعربي دارسالمفي  لتربية االجتماعية الجماهيريةركزي ام -

 .ةالعربي المحليةسلطات الديـري التطوع في م -
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    1202 -0202السنة الدراسية في متطلبات برنامج التداخل لطالب الثاني عشر الذين ينهون تعليمهم 

 الصف العاشر العالمة

2018-2019 

ط األساسي  طــَـّ الـُمـخــ 

 للبرنامج

 الصف الحادي عشر

 2019- 2020 

ط طــَـّ في البرنامج  ُمـخــ 

 الكورونافترة 

 الصف الثاني عشر

2020- 2021 

ط طــَـّ في البرنامج  ُمـخــ 

 الكورونا فترة

عدد الساعات مجموع 

 خالل الثالث سنوات

2018- 2021 

عدم 

 نهاءاإل

1 

ساعة  60أقل من  نف ذطالب 

وأقل ية فردمرور بتجربة 

 .ساعات مشروع 9من 

ساعة  30أقل من  نف ذطالب 

وأقل ية فردمرور بتجربة 

 .ساعات مشروع 10من 

م  الطالب لم ي    على األقل  ـتـ 

مرور بتجربة ساعة  90

 ةـيـماعـأو ج و/ة ـيفـرد

ن ـم ثالث سنوات )ـخالل ال

 .( عشر الثاني -العاشر

 إنهاء

2 

مرور ساعة  60 نف ذطالب 

ساعات  9 + يةفردبتجربة 

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

مرور ساعة  30 نف ذطالب 

 10 +ية فردبتجربة 

وقدم ، ساعات مشروع

لسيرورة  نعكاساوظيفة 

على  صفحتين فيالتداخل 

 .األقل

الساعات  إتمامممكن 

 المطلوبة خالل هذه السنة.

مرور ساعة  90أت م طالب 

و/ أو ية فردتجربة ب

 وقدم وظيفةة، جماعي

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

إنهاء 

 بنجاح

3 

 60أكثر من  نف ذطالب 

ية فردمرور بتجربة ساعة 

ساعات  9وأكثر من 

وقدم وظيفة  مشروع

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

 30أكثر من  نف ذطالب 

ية فردمرور بتجربة ساعة 

ساعات   10وأكثر من 

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

 15أكثر من  نف ذطالب 

ي أو فردساعة مشروع 

وقدم وظيفة جماعي، 

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .ما ال يقل على صفحتين

 90طالب أت م أكثر من 

ية فردمرور بتجربة ساعة 

في ساعة  34وأكثر من 

، وقدم وظيفة مشاريع

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

إنهاء 

 بامتياز/

 تفوق

4 

 3عالمة  أنهى معطالب 

ى لإ بنجاح يمكنه االنضمام

 .مسار االمتياز

 30أكثر من  نف ذطالب 

ية فردمرور بتجربة ساعة 

في ساعات   10وأكثر من 

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة التداخل  نعكاسا

 .على األقل صفحتين في

 15أكثر من  نف ذطالب 

 15ي + شخصساعة تداخل 

في ساعة على األقل 

 أو جماعي  يفردمشروع 

 نعكاساوقدم وظيفة 

خمس  فيلسيرورة التداخل 

 .على األقل صفحات

 115طالب أت م أكثر من 

ية فردمرور بتجربة ساعة 

ساعة  34وأكثر من 

مشاريع خالل الثالث 

 نعكاساسنوات وقدم وظيفة 

خمس  فيلسيرورة التداخل 

 .على األقل صفحات

 إعفاء

5 

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة التربية 

 والتعليم.

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة التربية 

 والتعليم.

منشور حسب تعليمات 

المدير العام لوزارة التربية 

 والتعليم.

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة التربية 

 والتعليم.
 

 مالحظات:

ط األساسي للبرنامجبشكل خارج عن قاعدة  * طــَـّ ـخــ  ، فإنه يمكن، خالل فترة تقييدات الكورونا الـم 

 وبالعكس. "ية فردال" ساعات التجربة   بـ " ساعات المشروع "تبديل 

 بطرق بديلة. نعكاساالن تقديم وظيفة امكباإل *

  ولاألملحق ال
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 داخل لطالب الحادي عشرمات برنامج التءمال

 2021 -2020لسنة 

 

 

 مالحظات:

ط األساسي للبرنامجبشكل خارج عن قاعدة  * طــَـّ ـخــ  ، فإنه يمكن، خالل فترة تقييدات الكورونا الـم 

 وبالعكس. ية "فرد" ساعات التجربة ال  بـ " ساعات المشروع "تبديل 

 بطرق بديلة. نعكاساالمكان تقديم وظيفة باإل *

 

  

 الصف العاشر العالمة

2019- 2020 

ط البرنامج في فترة الكورونا طــَـّ  ُمـخــ 

 الصف الحادي عشر

2020- 2021 

ط البرنامج في فترة الكورونا طــَـّ  ُمـخــ 

 ساعة مرور بتجربة 20طالب نف ذ أقل من  عدم اإلنهاء

 .يةفرد

ساعة مرور بتجربة  20طالب نف ذ أقل من 

 ساعات مشروع. 10ية وأقل من فرد

 إنهاء 

2 

ية فرد ساعة مرور بتجربة  36 طالب نف ذ

 فيلسيرورة التداخل  نعكاساوقدم وظيفة 

 .على األقل صفحتين

+  يةفرد ساعة مرور بتجربة  20طالب نف ذ 

 نعكاساوقدم وظيفة  ساعات مشروع 10

 .على األقل صفحتين فيلسيرورة التداخل 

 إنهاء بنجاح

3 

 ساعة مرور بتجربة  36طالب نف ذ أكثر من 

لسيرورة التداخل  نعكاساوقدم وظيفة ية فرد

 .على األقل صفحتين في

 ساعة مرور بتجربة  20طالب نف ذ أكثر من 

وقدم  ساعات مشروع 10وأكثر من  ،يةفرد

 فيلسيرورة التداخل  نعكاساوظيفة 

 .على األقل صفحتين

 إنهاء

 بامتياز/ تفوق 

4 

يمكنه  ( 3أنهى بنجاح ) عالمة طالب 

 االنضمام إلى مسار االمتياز والتفوق.

 ساعة مرور بتجربة  40طالب نف ذ أكثر من 

ساعات مشروع، وقدم  10وأكثر من ية فرد

 فيلسيرورة التداخل  نعكاساوظيفة 

 .على األقل صفحتين

 إعفاء

5 

حسب تعليمات منشور المدير العام لوزارة 

 التربية والتعليم.

حسب تعليمات منشور المدير العام لوزارة 

 التربية والتعليم.
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 مات برنامج التداخل لطالب العاشرءمال

 2021 -2020للسنة الدراسية 

  

 

 مالحظات:

 بطرق بديلة. نعكاسمكان تقديم وظيفة االباإل *

 

 

 

  

 2021 -2020صف العاشر  عالمة

ط البرنامج في فترة  طــَـّ   الكوروناُمـخــ 

 ع./ مشرويةفرد ساعة مرور بتجربة  36طالب نف ذ أقل من  عدم اإلنهاء

 إنهاء 

2 

 / مشروع وقدم وظيفة يةفرد ساعة مرور بتجربة  36 طالب نف ذ

 .على األقل صفحتين في لسيرورة التداخل  نعكاسا

 إنهاء بنجاح

3 

وقدم  / مشروعيةفرد ساعة مرور بتجربة  36طالب نف ذ أكثر من 

 .على األقل صفحتين في لسيرورة التداخل  نعكاسا وظيفة 

 إنهاء

 متياز / تفوقاب 

4 

مسار االمتياز إلى يمكنه االنضمام  ( 3) عالمة بنجاح أنهى طالب 

 .والتفوق

 إعفاء

5 

 حسب تعليمات منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم.

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
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 كوروناالمات ءمال دونمتطلبات برنامج التداخل بشكل طبيعي من 

عدد الساعات مجموع  الصف الثاني عشر الصف الحادي عشر الصف العاشر عالمة

 خالل الثالث سنوات

 60طالب نف ذ أقل من  عدم اإلنهاء

ساعة مرور بتجربة 

 9وأقل من ية فرد

 ساعات مشروع.

 30طالب نف ذ أقل من 

مرور بتجربة ساعة 

 21وأقل من ية فرد

 ساعة مشروع.

 26نف ذ أقل من  طالب

ي فرد ساعة مشروع

 أو جماعي.

 90طالب نف ذ أقل من 

مرور بتجربة ساعة 

 56 وأقل منية فرد

 ع.وساعة مشر

 إنهاء

2 

ساعة  60طالب نف ذ 

ساعة مرور بتجربة 

ساعات  9+ ية فرد

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

ساعة  30طالب نف ذ 

مرور بتجربة  ساعة

ساعة   21+ ية فرد

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

ساعة  26طالب نف ذ 

أو ي فردمشروع 

جماعي وقدم وظيفة 

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

ساعة    90طالب نف ذ  

ساعة مرور بتجربة 

ساعة  56+ ية فرد

وقدم وظيفة ، عومشر

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

 إنهاء بنجاح

3 

 60طالب نف ذ أكثر من 

ساعة مرور ساعة 

وأكثر ية فردبتجربة 

ساعات   9من 

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

 30طالب نف ذ أكثر من 

ساعة مرور ساعة 

وأكثر ية فردبتجربة 

ساعة   21 من

وقدم وظيفة ، مشروع

لسيرورة  نعكاسا

 صفحتين فيالتداخل 

 .على األقل

طالب نف ذ أكثر من 

ساعة مشروع  26

أو جماعي  ي فرد

 نعكاساوقدم وظيفة 

 فيلسيرورة التداخل 

 .على األقل صفحتين

   90طالب نف ذ أكثر من  

ساعة مرور ساعة 

وأكثر من  ية فردبتجربة 

ع   وساعة مشر 56

 نعكاساوقدم وظيفة 

 فيلسيرورة التداخل 

 .على األقل صفحتين

 إنهاء

 متياز/ تفوقاب

4 

بنجاح         أنهىطالب 

( يمكنه      3) عالمة 

مسار  إلىاالنضمام 

 االمتياز والتفوق.

 60طالب نف ذ أكثر من 

ساعة مرور ساعة 

وأكثر ية فردبتجربة 

 ساعة مشروع 21من 

 نعكاساوقدم وظيفة 

 فيلسيرورة التداخل 

 .على األقل صفحتين

طالب نف ذ أكثر من 

ساعة ساعة  60

ية فردمرور بتجربة 

ساعة    26وأكثر من 

أو ي فرد مشروع

وقدم وظيفة ، جماعي

لسيرورة  نعكاسا

خمس  فيالتداخل 

 .على األقل صفحات

طالب نف ذ أكثر من  

ساعة ساعة  180

ية فردمرور بتجربة 

ساعة  56وأكثر من  

وقدم وظيفة ، عومشر

لسيرورة  نعكاسا

خمس  فيالتداخل 

 .على األقل صفحات

 إعفاء

5 

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة 

 التربية والتعليم.

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة 

 التربية والتعليم.

حسب تعليمات 

منشور المدير العام 

لوزارة التربية 

 والتعليم.

حسب تعليمات منشور 

المدير العام لوزارة 

 التربية والتعليم.

 

 مالحظات:

 بطرق بديلة. نعكاساالمكان تقديم وظيفة باإل *

  الثانيملحق ال
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