
 
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 מינהל חברה ונוער   
 חברה ערביתאגף 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 0733939645* פקס:  0733939629* טלפון:  17000, בניין לב העסקים, נצרת עילית 5רח' גלבוע 

 http://noar.education.gov.il* אתר המינהל:  http://edu.gov.ilאתר המשרד: 

 https://www.facebook.com/edu.noar* דף המינהל:  https://www.facebook.com/edu.gov.ilדף המשרד: 

   

 

 

 
 حضرة

 ة/المحترم المدرسة ة/مدير
 ة/المحترم ة التداخل االجتماعي في المدارس/مركز

 ة/المحترم ة برنامج التطوع في السلطات المحلية/ريمد
 

 حتية طيبة وبعد 
 

 22/2021الدراسيةللسنة  التجهيز 7 منشور رقم: املوضوع
 "والتداخل االجتماعيالذايت  التطور" برانمج

 
"أساس السعادة هو: حمبة احلقيقة ابلعقل، حب االستقامة يف احلياة، حب اجلمال يف الشعور، حب العمل 

 الراب كوك، التنوير املقدس اجليد"
عاون. التكافل والت   التضامن،طاء والعمل، الع   نة منعليم على س  الرتبية والت   طواقمود التعبري عن تقديرينا لكم، مدراء و ن

 ت هبا البالد.عوابت اليت مر  ن الص  غم م  على الر  
انة ص  ل وال  كت  دت للت  مل وساع  ينا األت ف  رس  ن مبثابة نقطة ضوء غ  ا" كالتطور الذايت والتداخل االجتماعيالربانمج" 

 كبري.  حدي بفخر  رتة الت  ا مع ا اجتياز ف  ن  ه ميكن   ن  أ ات الربانمج لنا مجيع  ثب  أ  واجلماهريية.  االجتماعية
داخل االجتماعي ايت والت  طور الذ  فضل صورة لربانمج الت  حضري ب  ة الت  دارس لكيفي  جمموعة تعليمات للم   م  ض  هذا املنشور ي  

ة القيم الرتبوي  و ة، االجتماعي  شديد على األهداف تدقيق العمل والت   اهلدف. (2021/22)ة القادمة راسي  نة الد  للس  
 للربانمج.

لتذويت الربانمج يف جماالت واسعة حسب منط  ،يف السنة املاضية بسبب جائحة الكوروان بدأت سريورة تفكري عميقة 
 ة.وطالب   الب  ط   كل  ايت ل  طور الذ  شديد على الت  مع الت   ،وبرامج املدرسة

 اخلطوط العريضة:

 همبىن الربانمج وتقييم   .1

  ةمج مع املواضيع التعليمي  ة والد  رافقة نظري  م   .2

 ة بادرات اجتماعي  م   .3
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 ממ"ציםباب داخل الش  قادة الت   .4

  عد(ملي وعن ب  دجمة )ع  ملية م  جتربة ع   .5

  2020تطبيق "تريفيو" واهناء سنة  .6

  مات املستقب ل ةة واملنظ  لطة احمللي  شاركة: الس  م   .7

 :  "الكوروان"جائحة اء تقييمه ومالئمات جر   بىن الربانمج،م   .1
روت بعد لبچهادة امن ش   ازء  ج   د  وي  ع   ،البالط   جباري لكل  إرانمج " هو ب  ل االجتماعيداخ  ايت والت  طور الذ  الت  برانمج "

حة جائ  "رضتها ايت اليت ف  حد  على ضوء الت  الئمات  عمل م  ت   ،2020/2021انوية. يف سنوات راسة الث  هناء الد  إ
 ."الكوروان

سبما كان ح   ظري والعملي،الن   :عود لتنفيذ الربانمج مبضمونه األصلي، ابحملورينن   (،2021/22خالل العام الد راسي )
أصحاب الوظائف  مجيعأن  على. والتأكد ل لتعليمات  الربانمجمنشور املدير العام املفص  ة جيب قراء   .-اجلائحة -قبل

 عليمات. سب الت  يف املدرسة يعملون ح  
ب رك  وتقييم كتايب ابإلضافة للم   ؛يشمل وظيفة التلخيص االنعكاسيالذي  ،وعياملركب الن   :مض  مرحلة تقييم الربانمج ت  

 : احملوسبة ةرضارفق رابط للعم   رط األساس إلهناء الربانمج.ويكون الش   ؛ةجربة العملي  شمل ساعات الت  ي ي  ي الذ  م  الك  
؛ 2021المنشور الذي نشر خالل شهر يناير/   إلى ابإلضافة سنوات مدى على التقييم مرحلة

 .الذّي فّصل المالئمات والتسهيالت التي تمت جراء جائحة الكورونا
 

 : داخل االجتماعي"طور الذايت والت  عليمية مع برانمج " الت  مج املواضيع الت  ة ود  مرافقة نظري   .2

هارات ، استخالص أفكار وم  علوماتاألساس جلمع امل داخل االجتماعي هيوالت  ايت الذ   طورة بربانمج الت  جربة العملي  الت  
 .هياتي  ح  

اعة املريب، أايم طاق س  يف ن   ،البة اليت سيحصل عليها الط  ظري  د على املرافقة الن  د  ش  سن   خالل العام الد راسي القادم،
ته للواقع اآلين. ميكنكم م  ء  الوم   ح تلنته تي ت  والذ   ،ةطري لدروس الرتبي  ع الق  م  وامل   ؛رافقة مبجموعات صغريةزة وم  مرك  

 .المجتمع العربي  اجملتمع والشبابقسم موقع   :مع القطري لدروس الرتبيةملاالستعانة اب

 
جت در  اليت أ   ؛ةماعي  رات اجت  باد  ع م  ج  ش  سن   ،يف السكريتارية الرتبوية، هذه السنةة عليمي  املواضيع الت  شي مفت  مع  معا  

 ."اخلدمة"والطريقة الرتبوية املبنية على التعلم من خالل  ،معىن وعلم ذن الت  زء م  ج  عليم ك  ن خالل مواضيع الت  م  
 سني مستوى الياة.ة وت  ماهريي  اجل اتعالي  ف  الف بواسطة تعل مها يف الص   طبيق املعلومات اليت ت  هو ت   :عليمفحوى هذا الت  

 حور أساسي يف املدرسة:م  ل االجتماعي ك  داخ  مج الت  د   !منيواملعل   ؛زي املواضيعرك   دراء املدارس وم  طلب من م  ن  

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/chozry_mankal.aspx
https://docs.google.com/presentation/d/17Z1jZ9oeUXu9UffAdcLWk1Z7gWZHqw-4/mobilepresent?slide=id.p1
https://meyda.education.gov.il/files/noar/arabmeo6.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/arabmeo6.pdf
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/the-arabic-community/Pages/hinuch_hevrati_aravi.aspx
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خالل املواضيع التعليمية املختلفة وختصيص ن م   تظهرة اليت برامج التعليم والتقييم، تشجيع املبادرات االجتماعي   من خالل
 لتنفيذ املشاريع يف املدرسة واملتمع. ،املوارد والظروف املناسبة

داخل االجتماعي دمج الت  ول املوضوع، واليت تضم القنوات املمكنة ل  شرتكة مع السكراترية الرتبوية حرابط لوثيقة م   
  .واضيع لتوسيع املعرفة، اقرتاحات لوحدات تعليمية، مشاريع وطرق تقييم بديلةوجماالت املعرفة، م  

 :مبادرات اجتماعية .3
يف نطاق الربانمج، نتيح  ".طور الذايت والتداخل االجتماعيبرانمج الت  ة أساس هام ومنظم يف "جتماعي  املبادرات اال

جربة العملية اجلماعية نشدد على حمور نة يف املتمع. يف الت  عي  اجة م  سد ح  بيبة إحداث تغيري اجتماعي هام ل  ألبناء الش  
تعرف على أدوات لتحديد االحتياجات وتديد ة لديهم. سوف ن  م وفهم نقاط القو  الب على تعل  ونساعد الط   ،املبادرة

 والتنفيذ الفعلي. الرد العملي
 ل. كاف  ن والت  ضام  الت  و مل االجتماعي الع  و  .عور ابالنتماءالب وتقوي الش  طور الذايت لدى الط  هذه املهارات تساعد على الت  

خالل  ظهرت مبادرات مدرسية كثرية، ،والصعوابت لتنفيذ التجربة العملية فعليا   "جائحة الكوروان"أعقاب على أثر 
طلب تشجيع وتطوير هذه املبادرات واليت لذلك ن    !هلامت الكثري من اإلضف  أري و يغثت الت  أحد   نصرم.العام الدراسي امل

 .الب واملعلمنيبداع لدى الط  واإل ،التقييدات ،هرت من خالل االحتياجاتظ  
شي فت  م  من ق ب ل ة ميكنهم الصول على إرشاد واستكمال االجتماعي   اترافقة وأتهيل يف جمال املبادر املدارس اليت تطلب م  

 2022العام ويف  ؛استكماالت قطرية يف املوضوع أربعأقيمت  (2020/21)خالل العام الدراسي ومرشدي األلوية. 
 ة. سنواصل تشجيع التطوير املهين يف جمال املبادرات املدرسي  

باب يف وزارة مبشاركة إدارة املتمع والش   (יוצרים שינוי)غيري"مؤمتر "نصنع الت  سيقام  19.10.2021بتاريخ 
  ( 2020/21خالل العام الدراسي )عرض مشاريع ومبادرات اليت ت تنفيذها ي  ساملعارف، والذي 

، 11.05.2022سيكون يف اتريخ " مبادرات اجتماعية"( ממ"ציםباب )داخل االجتماعي الش  قادة الت   متابعة
 .لويةعن طريق األ عرض الحقا  التفاصيل ت   .نوصي ابالشرتاك ابملؤتر
 رسيةامثلة لمبادرات مد

 

 جمموعة قيادة شابة هادفة لقيادة الربانمج يف املدرسة(: ממ"צים) بابداخل االجتماعي الش  قادة الت   .4
: 

ة، رص للمبادرة االجتماعي  ومن خالل االدراك لتعزيز ودعم الف   ،ودعم للطالب مبراحل الربانمج ،املرافقةة قوي  هبدف ت
ف العاشر خيتار وظيفة ل االجتماعي. طالب من الص  داخ  قيادة الت   هرت وظيفةبيبة، ظ  ن بني أبناء الش  ضام  قيادة وت  

 ملية.جربة الع  شغل الوظيفة بساعات الت  وي  

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://docs.google.com/document/d/1QbQ15apYBCi1m_pIAmYylwBakQNkoBuR84nN8-p5ITA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1QbQ15apYBCi1m_pIAmYylwBakQNkoBuR84nN8-p5ITA/mobilebasic
https://docs.google.com/document/d/1QbQ15apYBCi1m_pIAmYylwBakQNkoBuR84nN8-p5ITA/mobilebasic
file:///C:/Users/m2u3153/Desktop/مبادرات%20مدرسية
file:///C:/Users/m2u3153/Desktop/مبادرات%20مدرسية
file:///C:/Users/m2u3153/Desktop/مبادرات%20مدرسية
https://drive.google.com/file/d/1f1Fx-6hKdp7K-rVBmFftfCZKXXwUpLbN/view?form=MY01SV&OCID=MY01SV
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قيادية ة جماالت، وبلورهتم كمجموعة د  باب االجتماعي يف ع  بين برانمج أتهيل قادة التداخل الش   2021وخالل سنة 
 خصص يف مواضيع نواة الربانمجأويل لبناء املموعة والت  : أتهيل التأهيل مكون من قسمنيرائدة يف املدرسة. 

 ركاء.ة ش  رشاد والعمل مع عد  إقة و مبادرة اجتماعية مراف  
ه ميكنهم ة ولوائي  اليات قطري  وعملوا خالل ثالث سنوات ابملدرسة وبفع ،لوا كقادة تداخل اجتماعيه  الطالب الذين أت  

 املرحلة الثانوية. الصول على شهادة امتياز اجتماعية يف هناية
وائي يف برانمج التأهيل الل   ،ل االجتماعيداخ  ركزي الت  سنقوم بتأهيل م   (،2021/22العام الدراسي )بداية  مع

نة ضامني االستكمال خالل الس  وعليهم ترير م  ( ةجباري  إداخل زي الت  مشاركة مرك  )باب داخل االجتماعي الش  لقادة الت  
 ة يف املدرسة.راسي  الد  

 نشر عن طريق األلوية.داخل االجتماعي سي  تفاصيل وجدول زمين يف موضوع أتهيل قادة الت   
  : يف املدارس واجملتمع (وعن بعد،عملي ا)دمج التجربة العملية  -مبادرات اجتماعية مدجمة  .5

استهدفت  "الكوروان"جائحة  من قيود غمابلر   ،مبادرات مثرية وملهمةإىل فنا تعر   (2020/21) العام املاضيخالل  
 ،عم ومساعدة اجليل الذهيب. مساعدة احملتاجنيب، د  ال   ط  رشاد/ تبين  إة خمتلفة مثل: اني  ك  ت س  ئااملبادرات لفهذه قيمت وأ  

 !وغري ذلك
عن  العملي ة جربةوالت   ،ن انحيةم   العملية عمليا  جربة مج الت  حنن بدوران نوصي على استمرارية وتطوير هذه املبادرات مع د  

 بعد.

 :داخل االجتماعي جربة العملية يف برانمج الت  تطبيق إلدارة الت   –تريفيو  .6
رشاد وإعطاء إجاابت للمدارس إتطبيق تريفيو هو أداة مهمة إلدارة وتنظيم التجربة العملية للطالب. تشغيل الربانمج، 

 طبيقات اإللكرتونية يف وزارة املعارف.من قبل   إدارة الت  
قادة التداخل  داخل االجتماعي،زي الت  رشاد ابأللوية ملرك  إذت ورشات ف  ن    (2020/21)العام الدراسي خالل 

تطبيق -" يف العامني املاضيني خضع  تطبيق تريفيولطات احمللية بواسطة "طوع يف الس  دراء الت  وم   باباالجتماعي الش  
 وإعادة تصميم وتديث.  ؛يانةحسني والص  ت  لنفسه ل -تريفيو
طبيق وتقدمي اخلدمات وحل املشاكل اليت تواجهنا من تطوير وحتسني الت  ويل ل  ريق ط  زال هناك ط  ه ال ي  درك أن  حنن ن  

 (2021/22العام الدراسي )احلقل يف هذا اجملال، وحنن نعمل على ذلك. أنمل أن حنقق هدفنا يف 
 

 شديد على بعض األمور.ود الت  طبيق، ن  من أجل حتسني تشغيل الت  
   تريفيو"يف اللواء حول تطبيق  سنويرشاد إعلى الصول يف  ة/ملزم ،يف املدرسة االجتماعي داخلالت   ة/ركزم" 

يف   بل املفتشات املسؤوالتمن ق   علن عنه  رشاد سي  نة، تفاصيل حول اإلالس   هرشاد لوائي سيكون أيضا هذإ)
 (األلوية

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
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   ساعدة يف تشغيل الربانمج.للم   داخل االجتماعيأتهيل عدد من قادة الت  ل فض  ي 
   فالم ودروس أة و رشادي  إمواد   داخل االجتماعي ر الذايت والت  طو ت  لاعليم بية والت  يف موقع مؤسسات الرت

 ، ابللغة العربي ة.طبيقالت  وارشاد لتفعيل 
  ترتيب دعوة عرب اهلاتف خاللمن  :داخل عن الرابطالت   ة/رشاد شخصي ملركزإ الصول علىممكن . 
  سجل طلب إلدارة التطبيق التداخل ي   ة/: مركز"تريفيو"أو مشكلة يف التفويض عرب تطبيق  خ للملعاجلة

لكرتوين عرب الربيد اإل ةلوائي  ه للمرشدة ال  املشكلة جيب التوج   يف حال مل تل .6906600-03 :تلفون رقم
 وجه. مع كل التفاصيل ورقم الت  

 2022وحتضري الربانمج للسنة القادمة  2021ذ إلهناء سنة ف  ن   ن ت   أ  مرفق وثيقة املركزة للتحضريات اليت جيب  
 .ة والعمل حسب املطلوبالرجاء القراء  

 
 : ة واملنظمات املستقب ل ةلطة احمللي  الس   املشاركة: .7

داخل يف املدارس. زي الت  وبني مرك   ،ات احملليةطوع يف السلطدراء الت  وابط بني م  حت أمهية توثيق الر  وض  أ "جائحة الكوروان"
ملية من عاليات الع  داخل االجتماعي عن بعد )طريقة موجهة( جبانب الف  العمل يف برانمج الت   مر  املاضية است   نةيف الس  

 بيبة يف ساعات الطوارئ.قسام الش  أدراء بل م  ق  
فظة على ة احملامن خالل إدراك أمهي   ؛للعمل اجلماهريي ،ة واملدرسةلطة احمللي  بني الس  راكة دعم الش  ون   ن عز زنة هذه الس  

 ة يف املدارس واملتمع.ة بواسطة مشاريع ومبادرات اجتماعي  القيمي   –ة الرتبوية االستمراري  
جنة ستقرر نظام وهنج ذه الل  لدي. ه  ياة ب  نهج ح  انمج ك  لتذويت الرب   ،لطات احملليةز الس  رك  ت جلنة مشرتكة مع م  قيم  أ  

 لطات احمللية.العمل بني املدارس والس  
 

ة ل  قب  مة املست  ظ  و املن  أة الختيار اهليئ  املعايري ويتضمن كل  ،نشرت يف منشور املدير العام :نظيماملصادقة والت  أنظمة 
عليمات إلجراء أتمينات من قبل اجلهات والت   ،عليها ن يكون حاصال  أاليت على املتقدم  !روط املطلوبةالب، والش  للط  

  :البالط   وسالمة منأ  أهداف الربانمج و مان تقيق املستقبلة للربانمج، وذلك لض  
 .تفعيل أنظمة املصادقة والتنظيم يقع على مسؤولية مدير برانمج التطوع يف السلطة احمللية يف الرتبية -
 املدرسي.االجتماعي  السلطة احمللية اليت ال يوجد لديها مدير تطوع تقع املسؤولية على مركز التداخل -
ي ومدير التطوع البلدي ملزمني ابلعمل املشرتك، وممنوع توجيه طالب مركز التداخل االجتماعي املدرس -

هنم مؤهلني الستيعاب طالب يف أومل حيصلوا على رسالة خطية على  ،ملؤسسات مل تستوف  الشروط املطلوبة
 برانمج التطور الذايت والتداخل االجتماعي. 

 15/8/2021اتريخ  ح حىتاملؤسسات املصادق عليها على املستوى القطري تعدل وتصحقائمة 
 . دارة اجملتمع والشبابإيف موقع وتنشر    

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils
https://mosdot.education.gov.il/content/school/social_involvement
https://yoman.co.il/hatmaaot
https://yoman.co.il/hatmaaot
https://drive.google.com/file/d/1QnvwiUFr0rJ4aHY5surg6ezbavoRa80P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnvwiUFr0rJ4aHY5surg6ezbavoRa80P/view?usp=sharing
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/places-of-experience.aspx
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              ة.ابلتواصل مع كل مؤسسة تستوعب طالب من املدرسة لتنفيذ التجربة العملي   ة/داخل ملزمالت   ة/مركز
 

 مع أمجل التمنيات بسنة دراسية مثمرة وذات معىن

 ليس العطاء  من الفضول مساحة          حىت جت  ود وما ل دي ك قلي ل  
 

 ابحرتام

 فديجالل ص        علي هيكل                                            
 بابة                                 مدير قسم املتمع والش  ة االجتماعي  مفتش الرتبي  

 املتمع العريب                                           املتمع العريب
 
 

 نسخ ل :
 للتعليم يف املتمع العريب . كبري السي د عبد هللا خطيب، مدير قسم   -
 ، مدير إدارة املتمع والشباب. ي جروساحاجالسي د  -
ايت والت داخل االجتماعي املاملفتشة السي دة يعيل نزري،  -  سؤولة القطري ة عن الت طور الذ 
 عن القيادة الطالبي ة  املسؤولة القطري ة املفتشة ،مندل ميخال بسرائيلي  السي دة -
 لرتبي ة االجتماعي ة اجلماهريي ة.                                          عن ااملسؤولة القطري ة  املفتشةوشاان شبيغل، السي دة ش -
 .مديري املتمع والشباب يف األلوية -
 السي دة روت كنولر، مديرة قسم املضامني، الربامج، التأهيل واالستكماالت. -
بية االجتماعي ة اجلماهريي ة يف األلوية لني/املسؤوالت  ين/املفتشات -  .عن الرت 
 املتمع العريب   –السي د عمر عصفور، مفت ش املتمع ومعرفة البالد -
 املتمع العريب   –م فت شي املتمع والش باب يف األلوية  -
 السي د غ س ان َش  ا، م دير م ركز اإلرشاد، ق سم املتمع والش باب يف املتمع العريب   -
بية االجتماعي ة يف قسم املتمع والش باب -  املتمع العريب  -م رشدي الرت 
 .مرشدي الرتبية االجتماعي ة يف األلوية -

 

http://edu.gov.il/
https://www.facebook.com/edu.gov.ils

