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 مةقّد م ❖

بع في كّل عام دراس ّي   كما
ّ
خذههنالك موضوع سنوّي هو مت

ّ
وزارة التربية والتعليم، واملوضوع السنوّي لهذا العام هو   تت

. "ערבות הדדית -"التكافل  

القيمّي داخل املدارس، ونأمل أن ُيعمل بها   -االجتماعيّ  -ساسّية في العمل التربوّي حدى القواعد األ إنرى في قيمة التكافل 

عطي للفرد الشعور باألمان في املجتمع من أجل تذويت هذه القيمة لدى التالميذ.  
ُ
الكثير    اوينطوي عليه ،فقيمة "التكافل" ت

 .ا يزيد الشعور باالنتماء والتعاضد واالهتمام باآلخرينمن ردود الفعل اإليجابّية بين أفراد املجتمع، ممّ 

 إلى املديرين، املربّ  هة بشكل خاّص هذه الوثيقة موّج 
ّ
 ين، املعل

ّ
من يرغب في   ة في املدارس وكّل االجتماعيّ زي التربية مين، مرك

. بهذا الشأن االستزادة والتنّور   

 االبتدائّية من  مرحلةلتكون مالئمة لل وادّ أعّدت امل
ّ
 الصف

ّ
م أن يالئم املوف األولى حت

ّ
  هإلى تالميذ  وادّ ى السادسة، وعلى املعل

لتالميذه  ة ، وكذلك إضافة أو اقتراح فّعالّيات يراها مناسبالذهنّية والفئة العمرّيةمن الناحية اهم ويراعي بذلك مستو 

.لتداول املوضوع  

:مجاالت ة عّد موضوع التكافل في  هذه الوثيقة  نطرح من خالل  

 للتكافل  املفهوم العامّ  .1

 املجتمع:   التكافل داخل  أشكالبعض   .2

 االجتماعيّ التكافل  .أ 

 التكافل االقتصادّي  . ب

 التكافل األسرّي  . ت

 التكافل الدينيّ  . ث

 املجتمع املدنّي داخل التكافل  .3

 التكافل   حول موضوع مجموعة فّعالّيات مختلفة  .4

 نتوخى من جميع املربّ 
ّ
مين االط

ّ
 ل ،املطروحة داخل هذه الوثيقة الفّعالّياتو   وادّ الع على املين واملعل

ً
م في  هلتكون دليال

 هذه القيمة بشكل أفضل. تذويت وتفعيل التالميذ باملوضوع ل ،ه ملوضوع التكافلالتوّج 

 
ّ
 الرابط التالي:  من خالل 2020-2019لوزارة التربية والتعليم لهذا العام   الع على املوضوع السنوّي يمكن االط

https://www.youtube.com/watch?v=3C1r0N0H3Hc 

 

  ت مالحظة: ورد
ّ
 سواء.    هة إلى الجنسين على حّد ر وهي موّج الصياغة بلغة املذك

https://www.youtube.com/watch?v=3C1r0N0H3Hc
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 ماذا نعني بالتكافل؟ ❖

   : في اللغة التكافل

َل )
َ
كاف

َ
  فعل :)ت

•  
ً

ال
ُ
 ، فهو ُمتكاِفل تكافَل يتكافل، تكاف

ل   ،الزم فعل: خماس يّ  •
ُ
كاف

َ
ُل، مصدر ت

َ
كاف

َ
ت
َ
ُت، أ

ْ
ل
َ
كاف

َ
ِفَل  ،ت

َ
ديقاِن: ك َل الصَّ

َ
كاف

َ
َر   ، ت

َ
َحُدُهما اآلخ

َ
 َضِمَن أ

لت)
ُ
  اسم: (كاف

َل   •
َ
كاف

َ
 مصدر ت

ل •
ُ
كاف َفقا على التَّ َر   ، َضماُن  :ِاتَّ

َ
َحِدِهما اآلخ

َ
 أ
ُ
ة
َ
فال

َ
 ك

)األحياء( تعاُيش، عالقة وطيدة ومنفعة متبادلة بين الكائنات الحّية من النبات والحيوان في الغذاء والنمّو واإلعانة   •

 .ونحوها

َل//ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar)انظر الرابط: 
َ
كاف

َ
 ( ت

 

وعالقة التكافل مبنّية على   أو مجموعة ومجموعة أخرى، ، هو عالقة تبادلّية نافعة بين فرد وآخر أو فرد ومجموعةالتكافل 

   التعاون واملساعدة من أجل وصول كّل 
ً
للطرفين وممكن أن   ا طرف إلى هدف يسعى له، وممكن أن يكون هذا الهدف مشترك

 لكّل طرف هدف مختلف.يكون 

ا يزيد من  ع، مّم وينطوي عليه الكثير من ردود الفعل اإليجابّية بين أفراد املجتم ،يعطي الشعور باألمان في املجتمع التكافل

 الشعور باالنتماء والتعاضد واالهتمام باآلخرين. 

ل من ظاهرة العنف من ناحية، وُيظهر صفة التسامح والتعاون بين األفراد في التعامل فيما بينهم  التكافل
ّ
من ناحية   يقل

 . أخرى 

 . دينّية، ، أسرّيةاقتصادّية: اجتماعّية، مختلفة، نذكر منهايمكن أن تكون هذه العالقة بأشكال 

 

 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/تَكافَلَ/
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 :االجتماعيّ التكافل  .أ

ى يومنا هذا )تتفاوت درجة هذا التكافل بين  بعة في مجتمعنا العربّي حتّ ما زالت متّ  االجتماعيّ ة أشكال من التكافل  هنالك عّد 

 : منطقة وأخرى(

وذلك عن   ،مع اآلخرين حّضرهي تذالبالطعام العائالت مشاركة   خاّص من العادات القديمة في املجتمع العربّي بشكل  .1

 و ، مجاورةلعائلة ذلك اليوم  العائلة  حّضرتهسال طبق مملوء بالطعام الذي إر طريق  
ً
هذا الطبق ال يرجع ألصحابه  عادة

 وهو مملوء بطعام مّم 
ّ

،  اتات البيوت املسنّ يومنا لدى ربّ ى حتّ  ة قائم تهذه العادة ما زال  .ورةجاامل حّضرته العائلة ا إال

لة الترابط فيما بينه و ف ُيعطي املجتمع قوّ هذا التصرّ 
ّ
 من العوز وطلب الحاجة.  يقل

شارك بما لديها من أدوات و  فكّل  ؛األفراح واألتراح بين الناسبمشاركة  .2
ُ
بالالزم من أجل استقبال   تقومأو   ،موادّ عائلة ت

بما يحتاج إليه   رحساس بالغيز صلة الترابط فيما بين الناس واإل ، وبهذا تتعزّ الضيوف بالصورة املحترمة التي تليق بهم 

 من معونة ومساعدة.  

 للمجتمع. من النفايات وإزالة املعيقات، األمر الذي يعود بالفائدة واملقابر واألماكن العاّمة  تنظيف الشوارع واألرصفة   .3

 

 :التكافل االقتصادّي  .ب

تعني إعطاء نسبة معّينة من أموال  و ، أركان اإلسالم الخمسة  رابع من، وهي الركن اليظهر هذا التكافل من خالل الزكاة

 . وتنطبق عليها شروط خاّصة ،املسلم
ّ
وظ

ُ
كي يستطيعوا أن يحيوا  ّية ف من أجل أشخاص بحاجة ملساعدة مادّ هذه األموال ت

 . مجتمعهما يعطيهم الشعور باالنتماء واألمان داخل في املجتمع، مّم  حياة كريمة 

 

 التكافل األسرّي: .ت

ومن   ،اءاء والضرّ والتكافل بين أبنائها في السرّ  ، الواحدة  سرةبين أفراد األ  والحّب  شعور الودّ  من أجمل صور التكافل والتعاضّد 

.ىة األعضاء بالسهر والحّم وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له بقيّ  ،كرب الدنيا وكوارثها  

  ، ووقوفهم بجانب بعضهم البعض في املحن والحاجات ،بين أفراد األسرة الواحدةالتكافل األسرّي ينعكس بشكل جلّي 

ألمر مفاجئ نجد الجميع   األسرة من أفراد هذه  ض أّي ة عندما يتعرّ خاصّ  ، حول بعضهم في ظروف الحياة القاسية فوااللتفا

مساعدته.و  لنجدته يهّب   



6 
 

ومن   ، اإلخوان واألخوات لوالديهم  األسرة الصغيرة، حيث التماسك بين أفرادها وحّب الدائرة األولى،  يبدأ من  التكافل األسرّي 

  ،الدرجات  ىيشمل األقارب بشتّ لر هذا التكافل يتطوّ  ثّم 
ً

به الجميع   إلى املجتمع الذي يستظّل  ثمّ  ، إلى األسرة الكبيرةوصوال

.في أبهى صوره ويبدو به التكافل االجتماعيّ    

 

 الدينّي:التكافل  .ث

 االسالمّية الديانة  .1

 : يقول هللا تعالى في القرآن الكريم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ِكنَّ " 
ََٰ
ِرِب َول

ْ
غ
َ ْ
ِرِق َوامل

ْ
ش
َ ْ
ْم ِقَبَل امل

ُ
وا ُوُجوَهك

ُّ
َول

ُ
ْن ت

َ
ِبرَّ أ

ْ
ْيَس ال

َ
اَل    ل

َ ْ
ى امل

َ
يَن َوآت ِبّيِ

ِكَتاِب َوالنَّ
ْ
ِة َوال

َ
ِئك

َ
ال
َ ْ
ِخِر َوامل

ْ
َيْوِم اآل

ْ
ِ َوال

َّ
ِبرَّ َمْن آَمَن ِباَّلل

ْ
ال

امَ 
َ
ق
َ
اِب َوأ

َ
اِئِليَن َوِفي الّرِق ِبيِل َوالسَّ َساِكيَن َواْبَن السَّ

َ ْ
َيَتاَمىَٰ َوامل

ْ
ُقْرَبىَٰ َوال

ْ
ِوي ال

َ
ِه ذ ىَٰ ُحّبِ

َ
  َعل

َ
 َوآت

َ
ة

َ
ال ا  الصَّ

َ
وَن ِبَعْهِدِهْم ِإذ

ُ
وف

ُ ْ
 َوامل

َ
اة
َ
ك ى الزَّ

ِئَك ُهُم 
ََٰ
ول
ُ
 َوأ

ۖ
وا

ُ
ِذيَن َصَدق

َّ
ِئَك ال

ََٰ
ول
ُ
ِسِۗ أ

ْ
َبأ
ْ
اِء َوِحيَن ال رَّ َساِء َوالضَّ

ْ
َبأ
ْ
اِبِريَن ِفي ال  َوالصَّ

ۖ
ُقوَن  َعاَهُدوا تَّ

ُ ْ
   " امل

 ﴾ 177سورة البقرة، ﴿ صدق هللا العظيم                                                                                                                                                                                

 ويقول أيًضا: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

  اي"
ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
وا ِإنَّ أ

ُ
َباِئَل ِلَتَعاَرف

َ
 َوق

ً
ُعوبا

ُ
ْم ش

ُ
َناك

ْ
ى َوَجَعل

َ
نث

ُ
ٍر َوأ

َ
ك
َ
ن ذ م ّمِ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
ا خ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
ِبير  أ

َ
َ َعِليم  خ

َّ
ْم ِإنَّ َّللا

ُ
َقاك

ْ
ت
َ
ِ أ

َّ
 " ْم ِعنَد َّللا

 ﴾ 13، حجراتسورة ال﴿ صدق هللا العظيم                                                                                                                                                                              

 حاديث نبوّية شريفة: أ

م  -عن رسول هللا محمد
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ه قال:  -صل

ّ
 أن

 لنفسه  ألخيه ما يحّب  ى يحّب ال ُيؤِمن أحُدكم؛ حتّ  •

 املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعُضها بعًضا •

 خيُر الناِس أنفُعهم للناس  •

 ى هم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحّم ترى املؤمنين في تراحمهم وتوادّ  •

 ن بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ما آمن بي َم  •
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 اليهودّية:  الديانة .2

למה הדבר   כולם ערבים זה בזה., ואם חטא אחד מהם  שכל ישראל נקראו נפש אחת ..."

 אמרו לו:   נטל אחד מקדח והתחיל קודח תחתיו. לבני אדם שהיו  באין בספינה, דומה? 

 וכולן אבודין"!)מדרש ויקרא רבה ד ,ו(  והמים נכנסין  אתה קודח תחתיך, שוטה!

  إذا" بني إسرائيل كنفس واحدة...  
ّ
هم كفالء لهذا الخطأ. وهذا يشبه هؤالء األشخاص املتواجدين في  أخطأ أحدهم، كل

  ك تثقب تحتة وبدأ بثقب أرضّية السفينة، فقالوا له: أمجنون أنت؟ سفينة، إذ أخذ أحدهم آلة ثقب حادّ 
ُ
غرق  واملياه ت

 ترجمة بتصّرف األولين د، و()مدراش وسفر  السفينة ونهلك جميًعا"

 

 " )אבות א', יג( אימתי?  ,אני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיושמי לי? וכ  ,אם אין אני לי"

ن إذا لم أ"
ُ
 ترجمة بتصّرف (1،13آباء )أنا؟ وإذا ليس اآلن، متى؟"   اذا، فموحسب  لنفس ي  كنت؟ وإذا سيكون ليمن  فلنفس ي،  ك

 

 املسيحّية  الديانة .3

 35:20أعمال الرسل  ."العطاء أكثر من األخذمغبوط هو  " •

 27:20ى متّ   ".من أراد أن يكون فيكم عظيًما فليكن لكم خادًما" •

 42: 5ى مت  ".همن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فال تردّ " •

 واحًدا فاذهب معه اثني " •
ً

 41:5ن" مّتى من سخرك ميال

 35: 6قا لو   .قرضوا وأنتم ال ترجون شيًئا"ا" •

 7:9كورنثوس  2" ملعطي املسرور يحبه هللا"ا •
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 دنّي: املجتمع امل داخل  التكافل .ج

                    

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
ّ
 للمجتمع املدنّي ُيرجى الضغط على الرابط التالي:  املفهوم العامّ الع على لالط

https://youtu.be/CCK6PDY9LaE 

 

 

 

 

سات الدولة الرسمّية مؤّس 

 
ّ
ّيةوالسلطات املحل  

حكومّية الغير سات ؤّس امل

ربحّيةال الهيئات غير و  

التي تعمل  ساتؤّس امل  

 من أجل الربح

 القطاعات

 الثالثة

https://youtu.be/CCK6PDY9LaE
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 التكافل قيمة حول فّعالّيات  ❖

 األربعة )أرض، نار، هواء، ماء(ساسّيات األ : الفّعالّيةاسم  .1

 الفكرّي  التصّور 

وال يمكن االستغناء عن أحدها من أجل   ،ساسّيات األربعة )أرض، نار، هواء، ماء( هي العناصر التي تكّمل بعضها اآلخراأل 

ل بيئة تكمل البيئة األخرى  ّل استمرارّية الحياة، فك 
ّ
ض هي املكان الذي يمكننا أن  ر فاأل ، عنصر من هذه األساسيات ُيمث

مثل القوّ  عيشال يمكن أن ت  األرض  وبدون ، عليه ونأوي إليه  نستقّر 
ُ
ة على األرض وبدون النار تفقد  كائنات حّية، والنار ت

  العنصر األساس ّي للحياة على وجه األرضة األرضّية حرارتها ويستحيل العيش عليها، والهواء هو  الكرّ 
ّ
ة  ب من عّد الذي يترك

 
ّ
العنصر الذي يمّيز   ون عنصر النار، واملاء هة االحتراق وتكوّ ومهم جًدا لتكون عمليّ  ، سهها األكسجين الذي نتنّف بات أهمّ مرك

ت األرض. من هنا نرى عالقة  وملا اخضرّ  ،الكرة األرضّية عن غيرها من الكواكب، ولوال الحرارة ملا كانت دورة مياه في الطبيعة

 تكافل بين العناصر األساسّية األربعة.ال

 إلى تنمية قيمة التكافل داخل   الفّعالّيةتهدف هذه  
ّ
كمجموعة اجتماعّية، فهنالك حاالت مختلفة من العالقات  الصف

فرد من   ي بالفائدة على املجموعة، وكلّ ة، وأفضل هذه الحاالت هي التي تأتاالجتماعيّ التبادلّية في املجموعات والشبكات 

 ة واحتياجاته. قدراته الخاصّ من خالل ر عن نفسه  اهتمام اآلخرين وُيعبّ باملجموعة يحظى 

 األهداف التربوّية: 

 ّية قيمة التكافل أن ُيقّدر التالميذ أهمّ  .1

 أن ُيدرك التالميذ العالقة التبادلّية بين العناصر  .2

 : التعليمّية األهداف

 في الطبيعةالتالميذ قيمة التكافل    حّددأن يُ  .1

 التالميذ العناصر األساسّية للحياة والتكافل فيما بينها  ّددأن يع .2

ل أن يُ  .3
ّ
 ه ّية قيمة املسؤولّية تجاه أبناء صّف التالميذ أهّم حل

 احترام الرأي اآلخر و هم أير التالميذ عن  عّبرأن ي .4
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 مسالط حاسوب، الحياة األربعة )أرض، نار، هواء، ماء(،  عناصر صور ل الزمة: ال ّوادّ امل

 ة واحدة حصّ ة الزمنّية: املّد 

  : الفّعالّيةسير 

ل 
ّ
مث

ُ
 أن يشرح القائمة التالية للتالميذ والتي ت

ً
م أّوال

ّ
 الحياة األربعة: عناصرعلى املعل

 للعنصر املفهوم العامّ  العنصر الرمز

 

 

 

 األساسّية االحتياجات  رضأ

 مكان، انتماء، بساطة، تربة للنمّو 

 

 
 ارة، غليان، دافعّيةإثة، قوّ ، حرارة نار

 

 
 منطق، تفكير، أفكار، ذكاء، أكسجين هواء

 
 ، ربط بين عوالم، حياة طاقة، تجّدد، رّي ، جريان ماء

م 
ّ
تلميذ أن يجلس أو   الحياة األربعة )أرض، نار، هواء، ماء( في زوايا الغرفة، ويطلب من كّل   عناصرتوزيع صور بيقوم املعل

عّبر عنه ويجد فيها أهّم ا  العناصر يقف بجانب أحد هذه  
ُ
 بالنسبة له.  أساس للحياة  لتي ت

م إلى تفسيرات 
ّ
ديث والحوار بين  )ُيعطى املجال للح عناصروسبب اختيارهم ووقوفهم على أحد التالميذ اليستمع املعل

 بموقفه ورأيه.  ءهتلميذ أن ُيقنع زمال التالميذ(، ويحاول كّل 

 للحوار مع التالميذ:  جمال إ أسئلة 

 ملاذا حسب رأيكم؟  زوايا تواجد بها عدد تالميذ أكثر؟ أّي  .أ 

 ملاذا حسب رأيكم؟  ؟زوايا تواجد بها عدد تالميذ أقّل  أّي  .ب

 الحياة؟  عناصرفقدت أحد  إذا ما هو مصير الكرة األرضّية  .ت

 ما هي العالقة التي تربط عناصر الحياة األساسّية؟  .ث
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 موقعي في املجموعة :الفّعالّيةاسم  .2

 الفكرّي:  التصّور 

ا في العمل الجماعّي ويعمل بكّل فرد في املجتمع موقع ومكانة خاّصة يتفاعل بها مع من ُيحيط به، منهم مَ  لكّل 
ً
  ن يكون شريك

  كّد 
ً
بشكل جزئّي، أو يراقب عمل املجموعة   اونشاط من أجل إنجاح املهّمة التي تعمل املجموعة من أجلها، أو يكون مشارك

ا ف
ً
 ويعطي مالحظاته دون أن يكون شريك

ّ
ل وال ُيعطى  ي العمل الجماعّي، أو يراقب العمل الجماعّي للمجموعة دون أن يتدخ

 العمل الجماعّي للمجموعة ألهداف خاّصة به. مالحظاته، أو يستغلّ 

 األهداف التربوّية: 

 أن ُيقدر كّل تلميذ مكانه وقيمة عطائه في العمل الجماعيّ  .1

 : التعليمّية األهداف

 أفراد املجموعة التالميذ مع تحاور  أن ي .1

 أن ُيعّبر التالميذ عن األمور واملفاهيم التي يالحظونها من خالل الرسمات  .2

 أن ينكشف التالميذ ألنواع العمل الجماعّي ومهّمة كّل فرد من املجموعة  .3

 الالزمة:   وادّ امل

 زوج  صور لكّل   6، مجموعة حاسوب، مسالط

 ة واحدة حصّ  ة الزمنّية:املّد 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 : الفّعالّيةسير 

 تالميذ  توّزعي
ّ
: إلى أزواج  الصف  

 ات التالية )مزوج مجموعة الرس ُيعطى لكّل 
ُ
  10تها من الزمن مّد  فترةو ، ة"هّم امل عرض الرسمات أمام التالميذ( و"بطاقة ت

":ةهّم املبطاقة  "خاللها عن األسئلة املوجودة داخل  ون دقائق ُيجيب   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 املهّمةبطاقة  

لوا الرسمات:تأمّ   

ل الشخصّية باللون األسود( ❖
ّ
مث

ُ
ا لكّل واحدة الرسمات املعروضة أمامكم )االنتباه إلى الرسمة التي ت

ً
 اعطوا عنوان

مثل حسب رأيكم، أّي  ❖
ُ
 تالميذ  ، بشكل كبير ، رسمة ت

ّ
 ؟الصف

 واستعدوا للعرض أمام التالميذ  رسمة، اختاروا  ❖

 جاباتهم عن "بطاقة املهّمة". إ ات و مزوج من التالميذ الرس يعرض كّل دقائق،  10مع انتهاء الـ 

فضّ 
ُ
يجابّيات والسلبّيات املتواجدة في املجتمع التي تظهر  ل في هذه املرحلة الخوض مع التالميذ حول اإل مالحظة: من امل

 من خالل هذه الرسمات. 
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 : مع التالميذ في أعقاب الفّعالّية جمال إ أسئلة 

 تثير الغضب حسب رأيكم؟ وملاذا؟ سمة  ر أّي  .أ 

  .ب
ّ
مث

ُ
 ل تجربة شخصّية مررتم بها في هل هنالك رسمة ت

ّ
 عطوا امثلة ا؟ الصف

عّبر عن  .ت
ُ
 هل هنالك رسمة ت

ّ
 ؟ الصف

عّبر عن   .ث
ُ
 حسب رأيكم، هل هنالك اختالف بين الرسمة التي اخترتها والتي ت

ّ
عّبر   ،الصف

ُ
وبين رسمة التي حسب رأيكم ت

 دولة، العالم؟عن املدرسة، القرية، ال

 !من اآلخرين من أجل الغير؟ أعطوا امثلة أو أكثر  ّأشخاص أقّل   يعمل فيهاهل هنالك حاالت في املجتمع  .ج
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  التكافل في الطبيعة: الفّعالّيةاسم .  3

 الفكرّي:  التصّور 

منها ما يكون على شكل    ،عالقة تبادلّية أيًضا الحيواناتلدى بل نسانّي، املجتمع اإل ى التكافل ليس مقصوًرا فقط عل

طعام باقي  إ من أجل  مساعدة أحد أفراد املجموعة في املجتمع الحيوانّي، أو التضحية من أجل املجموعة، أو الصيد الفردّي 

 أفراد املجموعة. 

 ة. املجتمعات الحيوانيّ ألشكال التكافل املوجود في نعرض بعض املقاطع املسجلة  الفّعالّيةفي هذه 

 : التربوّية األهداف

 العالقة التبادلّية بين الحيوانات التالميذ   دركأن يُ  .1

   التضحية من أجل األخرأن يستشعر التالميذ   .2

 : التعليمّية األهداف

 التالميذ على أشكال مختلفة من التكافل في املجتمعات الحيوانّية   حّددأن ي .1

 حول موضوع التكافل ه  ومشاعر  عن أفكاره أن ُيعّبر التالميذ عّما يجول في خاطرهم من  .2

 ّية قيمة التكافل في املجتمعات في سبيل البقاء على قيد الحياة أن ُيقّيم التالميذ أهّم  .3

زمة:  وادّ امل
ّ

 الال

 نترنت()إ، شبكة عنكبوتّية مسالطحاسوب، 

 بحسب الحاجة  حّصة أو أكثر ة الزمنّية:املّد 

 : الفّعالّيةسير 

م أمام التالميذ
ّ
 )لتشغيل الفيلم ُيرجى الضغط على الرابط(: منها اأو جزءً  املقاطع التالية  يعرض املعل

ص أحد أفراده الصغار من أنياب األسود  .1
ّ
   :القطيع ُيخل

https://www.youtube.com/watch?v=XGvj7NxMMMU 

 الدبابير تهاجم قفير النحل واستبسال حارسات النحل في الدفاع عن الخلّية:  .2

https://www.youtube.com/watch?v=f7BfXjKrtWc 

https://www.youtube.com/watch?v=XGvj7NxMMMU
https://www.youtube.com/watch?v=f7BfXjKrtWc
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 : التكافل عند أّمة النمل .3

 https://www.youtube.com/watch?v=HQGqsy-pXIk .أ

 https://www.youtube.com/watch?v=luGYdLHvnn0 .ب

 العالقة التكافلّية بين التمساح والطيور  .4

https://www.youtube.com/watch?v=W93rDxap6AU 

م املوضوع مع التالميذ عن أهمّ قاطع بعد عرض امل
ّ
ص املعل

ّ
 . ّية التكافل واملساعدة والتعاون بين أفراد املجموعةُيلخ

 مال للمقاطع التي ُعرضت على التالميذ: إجأسئلة 

 ا ُعرض؟ مقطع مّم  لّ كيف ظهرت قيمة التكافل في ك  .1

 مقطع مّما ُعرض؟  ة قيمة التكافل في كّل يّ أهّم كيف تظهر  .2

 ؟  ما رأيك في العمل الجماعّي لدى املجتمع الحيوانّي  .3

 ا .4
ً

  !أمثلة من تجربتك الشخصّية حول التكافل في حياتك / عِط مثاال

 في حياتنا اليومّية؟  -الذي شاهدناه من خالل املقاطع -كيف ُيمكن أن يظهر هذا التكافل .5

 ما هي القيمة/  .6
ّ
 مها من هذه املقاطع؟ القيم االضافّية التي نتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HQGqsy-pXIk
https://www.youtube.com/watch?v=luGYdLHvnn0
https://www.youtube.com/watch?v=W93rDxap6AU
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اب الخليفة قّصة : الفّعالّيةاسم  .4
ّ
 فقيرةواملرأة العمر بن الخط

 الفكرّي:  التصّور 

سرد  من خالل القصص واملواقف التي حدثت مع شخصّيات مهّمة، مثل هذه  ُيمكن الوصول إلى قيمة التكافل  
ُ
القّصة التي ت

اب رض ي هللا عنه، وهو الخليفة الراشدّي الثاني. 
ّ
 عن الخليفة عمر بن الخط

 إالتكافل في صورة مساعدة الفقير و يظهر 
ّ
 الع على ظروف معيشته التي ُيخفيها عن األعين. طعام الجائع، بعد االط

 األهداف التربوّية: 

 املجتمع أن يستشعر التالميذ مواقف العائلة الفقيرة في  .1

 أن يدرك التالميذ أهمّية العطاء في سبيل سّد جوع عائلة أو فرد  .2

 : التعليمّية األهداف

اب رض ي هللا عنه الصّف التالميذ بعض  عّددأن ي .1
ّ
 ات الهاّمة في شخصّية الخليفة عمر بن الخط

 حساسهم تجاه املوقف الذي ورد في القّصةإ أن يعّبر التالميذ عن شعورهم و  .2

زمة:  وادّ امل
ّ

 الال

 مسالط حاسوب، 

 ة واحدة حصّ  ة الزمنّية:ملّد ا
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 : الفّعالّيةسير 

اب واملرأة الفقيرة" أمام التالميذ. 
ّ
م قّصة "الخليفة عمر بن الخط

ّ
 يعرض املعل

 

 رّ ما -رض ي هللا عنه - كان الخليفة عمر بن الخطاب
ّ
مرأة  افرأى ، كعادته كّل ليلة د أحوال الناس ا ذات ليلة في املدينة يتفق

في البداية   فسألها الخليفة عن حالها وعن سبب بكاء األطفال. تشعل ناًرا تحت قدر وحولها أطفال يبكون ويصرخون،

 يعرف أحد بشأن فقرها وجوع أوالدها،   دت املرأة في اإلجابةتردّ 
ّ

فضل أال
ُ
حرًصا على ُسمعة بيتها ومنزلته بين الناس، ألنها ت

 لهم. مشغولة في الطبخ ا هلخليفة ألّح عليها في معرفة سبب ُبكاء أطفالها، مع العلم أنا لكّن 

ع: فقالت
ّ
 وليس معي ما أشتري به طعاًما ،الجوع شّدة يبكون من و  إّنهم أطفال يتامى بصوت متقط

 قال لها: وماذا يوجد في القدر؟ 

 
ّ
 .ينامواى قالت: فيها ماء أسكتهم به، وأوهمهم أني أطبخ طعاًما حت

  بيت   إلى   بها  ورجع   وبعض الطعام والفاكهة،  إلى بيته وأحضر كيًسا من الطحين حمله بنفسه   في الحال، عاد الخليفة مسرًعا

  العجن والخبز كان الخليفة ُيطعم األطفال بيده بما أتى به من بيته من طعام   ي وفيما كانت املرأة مشغولة ف  ،واألطفال  املرأة

  وفاكهة
ّ
 قاموا يضحكون ويلعبون حف  ى شبعوا.حت

ّ
 . ى غلب عليهم النوم فناموات

 فقير ومحتاج ال يستطيع الحصول على قوت يومه.  بعد هذه الحادثة أمر الخليفة عمر بتخصيص مبلغ من املال لكّل 

 )بتصّرف(                                                                                                                                                                                                       

 بعد استعراض القّصة وقراءتها:مع التالميذ حوارّية جمال إ ة أسئل 

اب رض ي هللا عنه؟ الصّف ما هي   .1
ّ
 ات التي ُيمكن استخالصها عن الخليفة عمر بن الخط

 جاه هذه املرأة واألطفال؟ تلو كنت مكان الخليفة، ماذا ستكون رد فعلك  .2

 الخليفة؟ لو كنت مكان املرأة، ماذا سيكون شعورك بعد هذا السلوك من   .3

 ا تطبخ لهم؟ ملاذا؟ تظاهر أّنهجاه أبنائها وهي تتهل توافق على سلوك املرأة  .4
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 سان أناإنو سان إنت ان: الفّعالّيةاسم  .5

 الفكرّي:  التصّور 

واملشاركة والتعاون مع غيره،  كي يعيش املرء حياة آمنة وساملة مع الغير، عليه أن يذّوت في نفسه قيمة التكافل 

غيره في ساعات املحن واملصاعب، وممكن أن  مع ، وأن يشعر وذلك من خالل املشاركة في أفراح وأحزان اآلخرين

 يظهر هذا التكافل عن طريق معونات مادّية أو دعم معنوّي وشعورّي.

 : التربوّية األهداف

 نسانّي   أن ُيقّدر التالميذ قيمة التعامل اإل .1

 ّية قيمة التكافل واملشاركة بين الناس ميذ أهمّ ُيدرك التال أن  .2

 األهداف التعليمّية: 

 أن يستمع التالميذ إلى آراء زمالئهم وأفكارهم داخل  .3
ّ
 الصف

 التالميذ تجاربهم الشخصّية في مساعدة الغير   سردأن ي .4

زمة: 
ّ

 األدوات الال

 حاسوب، مسالط 

 ة واحدة حصّ ة الزمنّية: املّد 

 : الفّعالّيةسير 

م قصيدة "
ّ
و ن إنت أيعرض املعل  واملوجودة على الرابط التالي:   خليل الهنداوي  لبنانّي سان أنا" للشاعر الإنسان، 

D3D7h7jArU-https://www.youtube.com/watch?v= 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-D3D7h7jArU
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عيُ 
ّ
م القصيدة وز

ّ
 مطبوعة، وفي ما يلي نّصها:  على التالميذ  املعل

 

 
َ
صمان ِهنا                                      نسان  أناإو  ،نسان  إأنت

َ
حُن خ

َ
فلماذا ن  

 األ 
ُ
بـِت

ْ
نـ
ُ
ها                                       رُض لنا أزهاَرهاتـ

ُ
بـِتـ
ْ
نـ
ُ
نا  ال إثم ال نـ

َ
قـ  

اإأرُضنا 
ً
نـ
َ
 تغدو َمْسكـ

َ
ت

ْ
 ِشئـ

ْ
 َمْدفـِناإ و                                 ن

ْ
ت

َ
 استحالـ

َ
ت

ْ
ذا ِشئـ  

ا َوَجنى؟                                    َمْن أنا ،أيها الّسائـُِل عني
ً
ْوُب الُحّبِ طيبـ

َ
أنا ذ  

دى ْو ضاَع الصَّ
َ
نا                                    سأناديَك َولـ

َ
أذ
َ
وأُدقُّ الباَب حتى تـ  

َهبي
ْ
 َمذ

ْ
 َوخالـِف

َ
ت

ْ
ْن كما ِشئـ

ُ
غِ                               كـ

َ
ْن تراني حاقـًِدا ُمْضط

َ
نالـ  

هُ َمْوِطني اإل
َ
 لـ
َ
ْون

َ
 ال لـ

ُ
لي َمْوِطنانفاْجَعْل اإل                                      نسان

ْ
 ِمثـ

َ
سان  

نا َمًعاإ
ُ
لـ
ُ
َض َيأكـ

ْ
َرْعنا الُبغـ

َ
 ز

ْ
ناإ                                  ن

َ
ْزِهُر َحْولـ

ُ
َرْسنا الُحبَّ يـ

َ
 غ

ْ
ن  

 

 : في أعقاب القصيدة أسئلة 

 ! ت تستمع/ تقرأ القصيدةأنشعورك و صف  .1

 ة في هذه القصيدة؟كيف تظهر قيمة املحبّ  .2

 في قلبه؟  نسان أن يغرس قيمة الحّب حسب رأيك، ملاذا على اإل .3

 يات الشعر املوجودة في القصيدة المست مشاعرك بشكل كبير؟ ملاذا؟ أبمن   أّي  .4
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 )أن تكون نافًعا( ةاملمتلئ: نصف الكأس الفّعالّيةاسم  .6

الفكري:   التصّور   

، تداَعى له  "الشريف:  جاء في الحديث النبوّي  ى منه عضو 
َ
ِفهم، َمثُل الجسِد. إذا اشتك

ُ
هم وتراُحِمهم وتعاط َمثُل املؤمنين في تواِدّ

ى هِر والُحمَّ " سائُر الجسِد بالسَّ  

وظيفته ومكانته وقسطه في  فرد في املجتمع  فلكّل  ، ز األساسّية لبناء مجتمع متكاملائبين الناس من الرك  التكافل والتعاضّد 

 
ّ
م واملهندس وعامل البناء والنّجار والحّداد وبائع الدك

ّ
ان وعامل النظافة وسائر املهن، تصب  البناء املجتمعّي، فالطبيب واملعل

ا.  افي هدف واحد وهو مجتمع مترابط اقتصادي   واجتماعي   

 اليّ للفعّ 
ّ
  نرى عيوب كي ال ةلى نصف الكأس املمتلئإحيث ننظر   تالميذ، لدى ال ر على تنمية التفكير اإليجابّي ة أبعاد تؤث

 يجابيّ إعناصر  وراءوالبحث   لتفكير بشكل إيجابّي وااآلخرين  ونواقص
ّ
.هاه إلنهاء املشاكل وحل  

:  التربوّية هدافاأل   

 يجابّي  اإل  التفكير   ّيةأهمّ التالميذ   دركأن يُ  .1

 من خالل العمل ضمن مجموعات  تالميذ عالقاتهم مع أقرانهمال عّزز يُ أن  .2

 األهداف التعليمّية: 

 قيمة التكافل   التالميذ   حّددأن يُ  .1

 ضمن إطار   أن ُيشارك التالميذ .2
ّ
 في مجموعات عمل صغيرة  الصف

   الشخصّيةالخبرات والتجارب  بعض التالميذ  عّددن يأ .3

 الالزمة:  وادّ امل

  مكسور،   ن، صورة لجهاز خلوّي صورة لرغيف خبز متعّف ) ...ةة، إلكترونيّ غذائيّ مثل منتجات صور مختلفة ملنتجات تالفة  

  متعّفن، جبن  تالفة،احة صورة لنصف تّف 
ّ
 ...( ملصقات، أقالم توش وألوان ة مكسورةمظل

 دقيقة  90 ة:ة الّزمنيّ املّد 
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   : الفّعالّيةسير 

ة حيث  املركزيّ  الفّعالّيةة صغيرة قبل البدء باليّ فعّ ، عن طريق أفراد  4-3ن من تتكوّ التالميذ إلى مجموعات صغيرة  وزيعت يتّم 

امللقاة على أرضّية    مختلفة )أحمر، أبيض، أزرق( ان وهي بثالثة ألو  من البطاقات ه بطاقة باللون الذي يحبّ  تلميذ يختار كّل 

 
ّ
م من التالميذ أن يالصف

ّ
 التي اختاروها.   األلوان  جموعات حسبإلى موا توّزع. يطلب املعل

 عن سبب اختياره  منهم ر كلّ عبّ يُ داخل املجموعات كي  للتالميذ ة خمس دقائقنترك املجال ملّد 
ّ
لرفاقه ويكتب   يستمعو  ،ون لل

 ا.لهذا اللون أيضً زمالئه في نفس املجموعة على بطاقته سبب اختيار 

 
ّ
تلفه  والتغاض ي عن ،  ن به جيًداعليها أن تتمعّ ، و مجموعة تحصل على منتج تالف  كّل ف ة،املركزيّ  الفّعالّية م بشرح يقوم املعل

أو التعامل  ،  ةاالستعانة به على قضاء حاجات يوميّ   حيث يمكن فيه، لترى به منتًجا صالًحا مفيًدا ال خراب  وعدم صالحيته

 
ّ
 .  لها ة أخرى حيث يكون نافًعاويمكن استغالله بمهّم ، ه مفيدمع املنتج كأن

باقي التالميذ من  قنع ة لتُ اصّ ق املنتج بطريقتها الخلى املجموعة أن تسوّ ، عات للمنتج التالفبعد املحادثة وإيجاد إيجابيّ 

 ات االستفادة منه.  مكانيّ إة املنتج و يّ بأهمّ  املجموعات األخرى 

 
ُ
املنتج  ا عد بصورة أفضل  له  التصويت للمنتج الذي رّوجفي  الحّق فرد من املجموعات   ّ، وُيعطى لكّل على لوحة ات عرض املنتجت

 . الذي عملوا عليه في املجموعة

 :  الفّعالّيةفي أعقاب  إجمال  أسئلة 

 صف شعورك بعد االنتهاء من   .1
َ
 !الفّعالّية

 ماذا  .2
ّ
 ؟ الفّعالّيةمت من هذه تعل

 ! للمنتج الذي رّوجت لهخالل مشاركتك لآلخرين  صف شعورك  .3

 وعملك ضمن مجموعة؟   الفّعالّيةة التي واجهتك خالل  ما هي القيم اإلنسانيّ  .4

5.  
ّ
 ر أن تعمل على تحسينه بعد الخروج من دائرة ما الش يء الذي تفك

ّ
 للمجتمع؟   الصف
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 موضوع التكافل:بمرتبطة قاطع فيديو م ❖

 

 التكافل املجتمعيّ في مجال  

 ه املريضة مّ ة الولد الذي سرق الدواء أل قصّ  .1

https://www.youtube.com/watch?v=11isSQkgS7Y&feature=youtu.be 

 مساعدة الغير  -التكافل .2

XnCS27MA&feature=youtu.be-om/watch?v=w8https://www.youtube.c 

 التكافل العائليّ  .3

https://www.youtube.com/watch?v=IPDfM6evRdY&feature=youtu.be 

 ؟ ماذا تستفيد من مساعدة املحتاجين بدون مقابل .4

https://youtu.be/cyPZjvHW1CE 

 العمل ضمن فريق  .5

https://www.youtube.com/watch?v=bqxV74QeqMA 

 )التأثير اإليجابّي(  خير من أجل الغير   عمالتسلسل أحداث أل  .6

https://www.youtube.com/watch?v=bmAW5IXWLUk 

 قوة التعاون في العمل  .7

https://youtu.be/vw7MLrbYj4A 

 

 موضوع التكافلحول  -رسمات متحركة -مقاطع 

 حوار بين القلم واملمحاة  .8

Vv9Vn7p42Q-https://youtu.be/ 

 باألغراض الخصوصّية مشاركة اآلخرين  .9

https://www.youtube.com/watch?v=lK_zOlvRutE 

https://www.youtube.com/watch?v=11isSQkgS7Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w8-XnCS27MA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IPDfM6evRdY&feature=youtu.be
https://youtu.be/cyPZjvHW1CE
https://www.youtube.com/watch?v=bqxV74QeqMA
https://www.youtube.com/watch?v=bmAW5IXWLUk
https://youtu.be/vw7MLrbYj4A
https://youtu.be/-Vv9Vn7p42Q
https://www.youtube.com/watch?v=lK_zOlvRutE
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10.  
ّ
 خاذ القرارات عن طريق املشاركة بالرأي ات

https://www.youtube.com/watch?v=JSlSyEsRYa8 

 ضفدع في الحفرة   -يز في تحقيق الهدف قّوة التحف  .11

https://www.youtube.com/watch?v=LAox7VvA6dA 

 قيمة التكافل والعمل الجماعيّ  .12

https://www.youtube.com/watch?v=aYzV9cFjgwY 

 التواصل االجتماعيّ  .13

https://www.youtube.com/watch?v=AQfVOZpqqvQ 

14.  
ّ
 تحاد قّوةاال

https://www.youtube.com/watch?v=9ZiCgQcRjMY&list=PL7704D3A22116A080 

 قّصة خالد وشجرة الت .15
ّ
 اح ف

m/watch?v=bC2GHEzGrG8https://www.youtube.co 

 والجيران الجدد   "موستي" .16

https://www.youtube.com/watch?v=pgR4mlZjdNc 

 

 نّيةالحيوا لدى املجتمعاتالتكافل  

 العمل من أجل املجموعة... بناء جسر  .17

https://www.youtube.com/watch?v=_5Eokd5TC5A 

 العالقات التكافلّية بين الكائنات الحّية  .18

https://www.youtube.com/watch?v=X87J6A1xziI&t=155s 

ص أحد أفراده الصغار من أنياب األسود .19
ّ
 القطيع ُيخل

https://www.youtube.com/watch?v=XGvj7NxMMMU 

https://www.youtube.com/watch?v=JSlSyEsRYa8
https://www.youtube.com/watch?v=LAox7VvA6dA
https://www.youtube.com/watch?v=aYzV9cFjgwY
https://www.youtube.com/watch?v=AQfVOZpqqvQ
https://www.youtube.com/watch?v=9ZiCgQcRjMY&list=PL7704D3A22116A080
https://www.youtube.com/watch?v=bC2GHEzGrG8
https://www.youtube.com/watch?v=pgR4mlZjdNc
https://www.youtube.com/watch?v=_5Eokd5TC5A
https://www.youtube.com/watch?v=X87J6A1xziI&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=XGvj7NxMMMU
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 الدبابير تهاجم قفير النحل واستبسال حارسات النحل في الدفاع عن الخلّية  .20

https://www.youtube.com/watch?v=f7BfXjKrtWc 

 التكافل عند أّمة النمل  .21

 https://www.youtube.com/watch?v=HQGqsy-pXIk .أ

 https://www.youtube.com/watch?v=luGYdLHvnn0 .ب

 العالقة التكافلّية بين التمساح والطيور  .22

https://www.youtube.com/watch?v=W93rDxap6AU 

 

 التكافل موضوع حول  أغان   

 أغنية للتكافل والتعاون املتبادل .23

https://www.youtube.com/watch?v=r23Wyblbsr0 

 " تعاونوا تسعدوا..."أغنية  .24

M-https://www.youtube.com/watch?v=HKkU3zuoY 

  اال تسخرو  .25
ّ
 ي... من

https://www.youtube.com/watch?v=6FHYdR25UW0 

 

 العائلة داخل التكافل 

 ك... مّ أ  ك ثّم مّ  أك ثّم أمّ  .26

https://www.youtube.com/watch?v=u5y_e7Spqqg 

 تقدير تعب األمّ  .27

https://www.youtube.com/watch?v=T60l87rfwD8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7BfXjKrtWc
https://www.youtube.com/watch?v=HQGqsy-pXIk
https://www.youtube.com/watch?v=luGYdLHvnn0
https://www.youtube.com/watch?v=W93rDxap6AU
https://www.youtube.com/watch?v=r23Wyblbsr0
https://www.youtube.com/watch?v=HKkU3zuoY-M
https://www.youtube.com/watch?v=6FHYdR25UW0
https://www.youtube.com/watch?v=u5y_e7Spqqg
https://www.youtube.com/watch?v=T60l87rfwD8


25 
 

 قيمة التكافل )موقع قسم التعليم االبتدائّي(:بصلة  لهاوبرامج  موادّ  ❖

 

 روابط الفحوى  

حول مدينة القدس كمركز   ة قيميّ  -ةاجتماعيّ ات ّعاليّ ف 1

 للتكافل الدينيّ 

 السادسة  - األولى صفوف لتالميذ ن، فّعالّيات ومعا اتصاالت القدس ةمدين

  -اإلشراك واملشاركة .أ  فّعالّيات حول األعياد واملناسبات في الديانات السماوّية  2
ّ
 األول  الصف

 اإلشراك واملشاركة  .ب
ّ
 الثاني الصف

 ان مشاركة األعياد بين األدي .ت

التطّوع كقيمة ُعليا داعمة لتكافل املجتمع ومشاركته   3

 ة وتضامنه االجتماعيّ 

للناشئة املتطّوعة في املؤّسسات  اجتماعّية -قيمّية  -مجموعة فّعالّيات تربوّية

 املجتمع العربّي التربوّية في 

زيادة الوعي  لفّعالّيات في التربية للمساواة بين الجنسين  4

م  االجتماعيّ  - الثقافّي والتربوّي والقيميّ 
ّ
 لدى املتعل

 مفتاح القلب  - ة لبرنامجاالجتماعيّ ضمن القيم   -التربية للمساواة بين الجنسين

  - اجتماعّية يعالج مواضيع برنامج مفتاح القلب الذي  5

 من خالل حّصة أسبوعّية ملزمة في البرنامج  تربوّية
ّ
 ّي الصف

 برنامج مفتاح القلب لساعة التربية 

قة ملبادرات وفّعالّيات مدرسّية حول   6
ّ
مجموعة لصور موث

واملوجودة في موقع وزارة    ة والتكافلاالجتماعيّ قيم املشاركة  

 التربية والتعليم 

 مبادرات مدرسّية  -متكافلون مًعا

 

 

https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/jerusalem_2016/home/jerusalem_files/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86-%201%20%281%29.pdf?attredirects=0&d=1
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/mafteach1a.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/mafteacheshrak1b.pdf
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/units/islamic_religion/almwld-alnbwy
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/units/islamic_religion/almwld-alnbwy
https://sites.google.com/a/arab.edu.gov.il/digital_pedagogy/home/units/islamic_religion/almwld-alnbwy
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/metnadvem2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/metnadvem2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/metnadvem2018.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yesodi/arab/metnadvem2018.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/hinochHevraty/faliat_moftah_alqalb/gdwal.htm
https://pop.education.gov.il/meoravut-hevratit-yesody/dugmaot-yozmot-batey-hasefer/?populations=46182,46184,46177,46188,46174,46743,46181,46176,46178,46106&page=1

