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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين

 ג"התשל)أ( التابعة لـ "أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  2وفقا ألحكام الماّدة 
للمديرين  مة  ملز   الواردة في منشورات المدير العامّ  (" تكون تعليمات المدير العامّ 0792)

 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفق ا لها.
صدرت شرت في نفس الشهر الذي أُ تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نُ 

فيه. ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آلخر على 
فحص فيما وال المتابعة ؤولّيةمس، تقع  على مستخدم هذه الكّراسة أنظمة المدير العامّ 

ع وزارة التربية والتعليم.  لو تّم إجراء تغيير منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموق
 تّباع التوجيهات األكثر تحديث ا حول كّل موضوع.ايجب 
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   تنظيم وإدارة. 2
  تسجيل ونقل تالميذ    2.01

-3102وللمدارس االبتدائّية للّسنة الّتعليمّية  حضاناتالتسجيل لل  2.01-0(עד)
3102 

   موعد الّتسجيل   .0

-0-4وللمدارس االبتدائّية ابتداًء من يوم اخلميس املوافق  يتّم الّتسجيل للحضانات   .1.
  .4102-0-44يوم األربعاء املوافق ، حّّت 4102

احمللّّية، مع األخذ بعني االعتبار  حتياجاتاال، حسب ّددلرتبية احمللّّية خمّولة أن حتسلطة ا   12.
وللمدارس يف فرتة التسجيل املذكورة،  ام التسجيل للروضاتمهور، عدد أيّ راحة اجل

 ام، من ضمنها ختصيص يومني على األقلّ ة أيّ بشرط أن ال تقّل أيّام الّتسجيل عن ستّ 
 يف ساعات ما بعد الظهر. مكاتب التسجيل مفتوحةا متكون فيه

الذين  2 حّّت  3ا من جيل وأيضً  6 حّّت  5هذه املواعيد تُلزم مجيع األوالد من جيل     10.
قانون التعليم ، و 0111(، )الذي يبدأ يف احلضانات اإللزاميّ  يشملهم قانون التعليم

 .4110( يف احلضانات )الذي يبدأ اإللزاميّ 

هم   4105-4102 الدراسيّ  لعامل لزاميّ التعليم اإل امللَزمون بالتسجيل حسب قانون    13.
)ابتداء  لزاميّ ت الذين يشملهم قانون التعليم اإلسنوا 5َو  2، 3األوالد من جيل  كلّ 
 حسب قرار احلكومة.( 4110، 0111رياض األطفال  من

 ة املشمولة يف برنامج جتريبّ يّ السلطات احمللّ ة فقط، ما عدا يّ يتّم التسجيل يف السلطة احمللّ    15.
 املرفق(. 0.1)انظر بند  نرتنتّ للتسجيل عرب اإل

ه يقوم بذلك يف ة فإنّ ف هبا ليست رمسيّ حلضانة معرتَ ذا طلب أحد الوالدين تسجيل ابنه إ   13.
 ة، بإرفاق تصريح من أصحاب احلضانة.يّ السلطة احمللّ 
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اسة "التسجيل كذلك يف كرّ و  ،عالنموجود يف امللحق د هلذا اإلتسجيل مثال لنموذج         
 يف موقع وزارة املعارف عرب الرابط: املوجودة" 4105-4102للحضانات 

 4102-4102 חוברת רישום לגני ילדים התשע"ה       
 2-3إفساح اجملال للحضانات العاّمة ألوالد من جيل ام التسجيل تلك ميكن خالل أيّ    17.

، سوف توفّر هلم احلكومة 2144سنوات، واليت حسب قرار حكومة إسرائيل رقم 
ام التسجيل ة خمّولة أن تعنّي أيّ يّ سلطة الرتبية احمللّ  .4.0.4104تاريخ تعليًما جّمانيًّا منذ 

 ام خارج فرتات التسجيل املذكورة.احلضانات يف أيّ  هلذه

الرتتيبات من أجل  ة العمل حسب أنظمة التسجيل والقيام بكلّ يّ على السلطات احمللّ    11.
ة يّ إهناء تسجيل التالميذ يف املوعد الذي حّددوه. األهل الذين ال حيضرون للسلطة احمللّ 

ينّفذ حبّقهم إجراء تذكري بالتسجيل حسب ما  –من أجل تسجيل أبنائهم يف املوعد 
 أُعِلن عنه يف أنظمة التسجيل. 

   .يف اإلطار التجريبّ  نرتنتّ ات للتسجيل لرياض األطفال عرب اإلما يلي توجيه يف 12.

أن تستطيع  ةة اليت حصلت على تصريح من اإلدارة الرتبويّ يّ سلطة الرتبية احمللّ  .121.
تها، خاصّ  كذلك يف موقع اإلنرتنتّ    فقط للتعليم الرسميّ تنّفذ التسجيل 

 باإلضافة لطرق التسجيل املفّصلة يف أنظمة التسجيل. 

موقع مرتبط به وال  أو يف كلّ  ،يّ باجمللس احمللّ  اخلاصّ  يف موقع اإلنرتنتّ  1212.
ة، استشارة أو شرح يهدف إلقناع املتسّجلني توجد فيه دعايات جتاريّ 

  ة.ة دينيّ سة رمسيّ ة أو ملؤسّ ة رمسيّ سة تربويّ بالتسجيل أو عدم التسجيل ملؤسّ 

سلطة ملواطنيها فقط. َمن ليس  ا يف كلّ يكون مفتوحً  التسجيل عرب اإلنرتنتّ  1210.
، بينما ة ال يظهر امسه يف موقع اإلنرتنتّ يّ  كمواطن يف السلطة احمللّ مسّجاًل 

ب ة فقط. على اجلهاز احملوسَ يستطيع التسجيل بواسطة الطريقة االعتياديّ 
العمل بالتنسيق مع برامج املسح ة يّ مبزّودي املعلومات للسلطة احمللّ  اخلاصّ 

األهايل يستطيع رة من مدير التطوير، حبيث ة املقرّ يّ بني السلطات احمللّ 
ق عليها من املصادَ تسجيل أوالدهم فقط حسب مناطق التسجيل 

  ة. يّ السلطات احمللّ 

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/RishumGanimTashha.doc
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 كلّ   يهو التسجيل امللزِم، وهو يُلغ بغري اإلنرتنتّ  التسجيل الذي يتمّ  1213.
 . يف موقع اإلنرتنتّ  له تّ لف اخمتسجيل 

 ة يف الربيد مصادقةً يّ تُرسل السلطة احمللّ  ا للتسجيل عرب اإلنرتنتّ استمرارً   1215.
 .ليهموافقة عكذلك و على تنفيذ التسجيل 

ا بعد ممنوع التسجيل من خالل إرسال مناذج تسجيل لألهل يف الربيد، وإمنّ  1213.
 .أن يتّم التسجيل يف اإلنرتنتّ 

   الملَزمون بالتسجيل .3

ر للتسجيل تعيني تواريخ اجليل الذي يقرّ  يتمّ  4105-4102ة ابتداء من السنة الدراسيّ   .21
لقانون التعليم  34مبا يتالءم مع تصحيح رقم ، امليالديّ  حسب التقومي السنويّ 

 .4.0.4103منذ  اإللزاميّ 
التحّول يف تطبيق هذا التصحيح يف القانون، لذلك جيب العمل بليونة  هذه السنة يتمّ  يف  212

ل ق بطلبات األهايل حول تسجيل أوالدهم الذين ُولدوا يف آخر شهر كانون أوّ مبا يتعلّ 
والسماح هلم بالتسجيل لإلطار الذي  ،تتوافق مع التوجيهات اجلديدة( )يف تواريخ ال

 يطلبون.
   لاألوّ  الملَزمون بالتسجيل للصفّ  210

 4105-4102ة ل للسنة الدراسيّ األوّ  مني بالتسجيل للصفّ تواريخ امليالد لألوالد امللزَ 
 .0.1.212331 حّّت  1.12331.هم من 

 ل ملواليداألوّ  جيب السماح بالتسجيل للصفّ  4.4ما ذُكر يف بند  على وبناءً 
 .30.04.4110 حّّت  01.04.4110

لصفوف البساتني صة ميألون مناذج خمصّ  0.0.4111أهايل أوالد ُولدوا ابتداء من 
 ة. اإللزاميّ 

، عليهم تعبئة، باإلضافة معيّنة فيها تسجيل ابنهم ملدرسة عند وجود حاالت يريد األهل
 نقل للمدرسة.  البستان، منوذجَ  لنموذج التسجيل للصفّ 
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ل حسب الشروط املعروفة )توصية من األوّ  م يف الصفّ ا للتعلّ إذا ُوِجد الولد مناسبً 
تستخدم  ،ة(سة اخلدمة النفسيّ مة البستان، فحص طبيب العائلة وتوصية من مؤسّ معلّ 

 . ة منوذج النقل هلدف اإلعالن عن التسجيليّ السلطة احمللّ 

 (2،2،2بالتسجيل لرياض األطفال )جيل مون الملزَ  213

مبوجب مني بالتسجيل حسب قانون التعليم اإللزامي، و تواريخ امليالد لألوالد امللزَ 
من  الذي صودق عليه يف الربملان اإلسرائيليّ  لقانون التعليم اإللزاميّ  34تصحيح رقم 

 هي:  4.0.4103يوم 

  30.04.4111 ، حّّت 0.0.4111: 5جيل  -

مواليد  5جيب إفساح اجملال بالتسجيل ألوالد جبيل  4.4ا ملا ذكر يف بند وفقً 
 .30.04.4114 حّّت  44.04.4114

  30.04.4101 حّّت  0.0.4101: من 2جيل  -

جيب إفساح اجملال بالتسجيل ألوالد مواليد  4.4ا ملا ذكر يف بند وفقً 
 .30.04.4111 حّّت  04.04.4111

 .30.04.4100 حّّت  0.0.4100مواليد : من 3جيل  -

املفصلة يف و  ،هبدف التسجيلمعايري للمصادقة على طلبات خارجة عن التاريخ املألوف    215
اسة كرّ ة للمتسّجلني لرياض األطفال، كذلك يف  اإلرشاديّ  اسةكرّ يف ال 0.2و  0.3بند 

 : الرابطنين التاليَ نين ل واليت نشرت يف وّ األ التسجيل للصفّ 
 4102-4102חוברת רישום לגני ילדים התשע"ה 

 4102-1024חוברת רישום לכיתה א' התשע"ה 

ا ألوالد ليسوا سارية المفعول أيض    2و  2ا ألجيال تواريخ التسجيل المذكورة آنف  
)ابتداء من  لزاميّ مشمولين في القرى والمناطق المشمولة في قانون التعليم اإل

)ابتداء من رياض األطفال(  ، وفي قانون التعليم اإللزاميّ 0777رياض األطفال(، 
ون بتسجيلهم للحضانات حسب قرار حكومة إسرائيل رقم ، أهلهم معنيّ 3110
 . 4.0.3103من يوم  2144

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/RishumGanimTashha.doc
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/RishumAlefTashha.doc
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  تلميذ لم ُيسّجل في الموعد المحّدد .2

 يًّاخطّ  ابالغً احملّدد وقت الل يف ترسل ألهل التلميذ الذي مل يتسجّ ة يّ سلطة الرتبية احمللّ  .01
 ام منذ استالم الرسالة. فيه يُطاَلب األهل بتسجيل ابنهم خالل سبعة أيّ 

ذا تبنّي أنّه ال يوجد أهل إب منهم يف الرسالة اخلطّّية، أو ذ األهل ما طُلذا مل ينف  إ 012
 قريبة ملكان سكناهروضة أو مدرسة  ةأيّ يف ر ة تقرّ يّ للتلميذ، فإّن سلطة الرتبية احمللّ 

   يتعّلم.س

فاق آخر مع األهل، فإّن التلميذ ُيسّجل يف الروضة ة التّ يّ ذا توّصلت سلطة الرتبية احمللّ إ   010
 فاق املقّرر.حسب االتّ أو املدرسة 

الروضة أو املدرسة اليت  صوصألهل التلميذ رسالة خطّّية خبة ترسل يّ سلطة الرتبية احمللّ   013
    سة.يف نفس املؤسّ ضرورة التعّلم املنتظم  خبصوصم فيها ابنهم، كذلك سيتعلّ 

  
ة للمتسّجلين للمدارس ورياض األطفال )ألجيال سات التربويّ مواعيد االنتقال بين المؤسّ       .4

)ابتداء في رياض  سنوات، الذين يشملهم قانون التعليم اإللزاميّ  2و  2وألجيال  6و 2
      .0777األطفال(، 

   .42.3.4102 و 3.3.4102مواعيد االنتقال حسب األنظمة هي بني التواريخ  .31

ة بنقل ابنهم أو يّ ُيسمح لألهل يف موعد التسجيل تقدمي طلب لسلطة الرتبية احمللّ 
 ابنتهم:  

 .نة ألخرىة معيّ سة رمسيّ من مؤسّ  -

  .سة خاّصةة ملؤسّ سة رمسيّ من مؤسّ  -

  .سة معفاةة ملؤسّ سة رمسيّ من مؤسّ  -

  .سة خاّصةة ملؤسّ سة رمسيّ من مؤسّ  -

  .ةسة رمسيّ سة خاّصة ملؤسّ من مؤسّ  -
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  ة.سة رمسيّ اة ملؤسّ سة ُمعفمن مؤسّ  -

 
ا خارج موعد التسجيل، بشرط أن ة أيضً سات تربويّ ميكن أن يتّم نقل تالميذ بني مؤسّ    312

 نة، حسب التفصيل التايل:ة معيّ سة تربويّ يكون التالميذ مشمولني ومسّجلني يف مؤسّ 

 لنقل ابنهم أو ابنتهم يف كّل األوقات: لألهل تقدمي طلب ُيسمحُ 

  ّخاّصةسة سة رمسية ملؤسّ من مؤس.  

  ةسة رمسيّ خاّصة ملؤسّ سة مؤسّ من.  

  ة التالية: نة ألخرى رمسّية، وذلك لألسباب الرتبويّ ة معيّ رمسيّ سة مؤسّ من  

   .عدم انسجام التلميذ مع جمموعة التالميذ  -

  .سة أو مع معلميهمدير املؤسّ  معصعوبات لدى األهل أو لدى التالميذ  -

   .مشاكل يف التأقلم -

  نة ألخرى، بسبب انتقال مكان سكن التلميذ من مكان ة معيّ رمسيّ سة مؤسّ من
   .ةيّ آلخر يف منطقة نفوذ السلطة الرتبوية احمللّ 

  رمسّية ألخرى، بسبب مرض التلميذسة مؤسّ من.  

  نة ألخرى.سة خاّصة معيّ مؤسّ من   
 

سات معترف سات رسمّية لمؤسّ تالميذ بعد انقضاء موعد التسجيل من مؤسّ نقل  310
 بها غير رسمّية

، ميكن 30.04.4111حسب التصحيح ألنظمة التسجيل املصادق عليها من يوم 
ها غري رمسّية، بشرط أن هبا لكن   سات معرتف  سات رمسّية ملؤسّ نقل تالميذ من مؤسّ 

 ّية.ما للسلطة احمللّ وأن يكون الطلب مقد  ة، تربويّ  النقل ألسباب   يكون طلبُ 
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إذا رفضت السلطة احمللّية طلب األهل، ميكنهم تقدمي اعرتاض ملدير اللواء خالل سبعة 
 ام.أيّ 

ألهل تقدمي اعرتاض خّطي يستطيع اق مدير اللواء على طلب النقل، إذا مل يصادِ 
بالرفض. قرار املدير العاّم هبذا ام من يوم تلّقيه اجلواب للمدير العاّم خالل سبعة أيّ 

 ا.الّشأن يكون هنائيًّ 

 
 وأنظمة نماذج .9

   للصفوف األولى ولرياض األطفال .51

كرّاسة إرشاديّة للمتسّجلني لرياض األطفال وكرّاسة أخرى للصفوف ّت نشر     .51.1
. الروابط هلذه الكرّاسات موجودة رتبية والتعليمو،ى، وذلك يف موقع وزارة الاأل

 هلذا اإلعالن. 4.5يف بند 

تستمّر يف نفس نظام العمل املعمول به منذ سنوات يف  الرتبية والتعليموزارة    51.12
 ّية كما يلي:السلطات احمللّ 

يف ُتوزّع مناذج التسجيل مبرافقة األوراق اإلرشاديّة للمتسّجلني  . أ
جيل، بواسطة املسؤولني الذين السلطات احمللّية قبل موعد التس

   ّية لتقدمي هذه اخلدمة. اختارهتم السلطة احمللّ 

ّية ابتداء من بداية مقد مو هذه اخلدمة يتواصلون مع السلطات احمللّ  . ب
فرتة التسجيل، ويقّررون بالتنسيق معهم، أنظمة مجع املعطيات 

   ونقلها.

على السلطات احمللّية القيام بكّل جمهود من أجل االمتناع عن أّي تشويش    51.10
 ة قبيل افتتاح السنة الّدراسّية.سات تربويّ يف تنظيم مؤسّ 

 

 .  9614110-13 رّقم هاتف للّسؤال واالستفسار يمكنكم الّتوّجه باالّتصال إلينا على  
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ف به غير الّرسمّي للّسنة الّدراسّية ملحق د مصادقة على طلب تسجيل لّصف بستان المعترَ 
3102-3102    

 
          

 3102-3102ف به غير رسمّي للّسنة الّدراسّية قة على طلب تسجيل لصّف بستان معترَ مصادَ 
 
 

  امللكّية رمز           ______________________    امللكّية اسم
 
 

 ___/___/___                                                                                                             (3-5 ألجيال) يوم ف به منمعرتَ ___________________ عنوان امللكّية
 وفق القانون( 0-3وألجيال                                                                                

 
 (ة أرقامستّ –البستان اجلديد مزر )  الرخصة سارية املفعول     

 
 

 رقم اهلويّة______________اسم التلميذ
 
 

  _________________________اسم البستان املطلوب ___/____/___ تاريخ امليالد
 

 ____________________________________________________عنوان البستان
 

 بداية العام الّدراسّي. حّتفقط يف حالة حصويل على اعرتاف ألتزم بقبول التلميذ للصف البستان     
_________________________           _________________________ 

 توقيع وختم املالك     اسم املوكل بالتوقيع من طرف املالك                           
   

 ___/____/____תאריך    
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 امتحانات  .4
 امتحان بجروت 4.2

تغييرات في مبنى امتحان البجروت في اللُّغة  4.2-3 (עד)
 تحديث  –اإلنجليزيّة بمستوى ثالث وحدات تعليمّية 

سُتجرى تغيريات يف مبىن امتحان البجروت بالّلغة اإلجنليزيّة  4102ابتداًء من موعد الصيف  .0
  ، وهي كما يلي:(C) 3.33. -ו3.30 (B ).(, A) 3.32.يف النماذج 

 

 النموذج

 تعبير كتابيّ  فهم المسموع فهم المقروء

عدد 
 النصوص

 عدد البنود عدد الكلمات
النسبة من 

مجمل 
 العالمة

عدد 
 النصوص

 عدد البنود
النسبة من 

مجمل 
 العالمة

عدد 
 الكلمات

النسبة 
من 

مجمل 
 العالمة

.3.32
A)) 2 013  33. 0.-5. للنّصنين - - - - - 

.3.30
(B)  

. 223 .3-1 73 . 3 03 - - 

.3.33
C)) . 033 .3-1 73 - - - 13-33 03 

 

 سنة حّّت  4105تبقى النماذج القدمية موجودة بشكل متزامن مع النماذج اجلديدة من سنة  21
  َحين اإلعادة من اخلّرجينَي ولتالميذ الصفوف احلادية عشرة والثانية عشرة. متَ مل 4100
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، التقّدم ملبىن 4105تالميذ الصفوف احلادية عشرة والثانية عشرة ميكنهم، يف العام الدراسّي  .3
 االمتحان اجلديد بشرط أاّل يكونوا قد امُتحنوا يف النماذج القدمية.

 مببناها اجلديد حُتّدد رموز جديدة للنماذج. A ,B , Cالمتحانات  .2

ال ميكن الدمج بني مناذج يف الصيغة القدمية وأخرى يف الصيغة اجلديدة، هبدف احلصول على  .5
 استحقاق للبجروت مبستوى ثالث وحدات تعليمّية. 

  تُنشر تفاصيل إضافّية يف موقع التفتيش على تعليم اللغة اإلجنليزيّة على العنوان التايل: 31
www.education.gov.il/english1 ، وذلك ابتداًء من شهر كانون الثاين 

 

، مفّتشة الّلغة שטיינר ודי'ג ר"ד لالستفسار يمكن التوّجه لدكتور جودي شطاينر
 .6323372-191اإلنجليزيّة، على هاتف رقم: 

 

  

http://www.education.gov.il/english
http://www.education.gov.il/english
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 طرائق تدريس .6
 كتب تدريس  6.2

 

التدريس للعام الدراسّي الكتابة داخل كتب   6.2–0  (עד)
3102-3102 

ه خمّصص من أجل متكني بشكل عام ّت منع الكتابة يف كتب التدريس أو كراريس العمل. هذا التوجّ 
، من منطلقات تربويّة عارة الكتب أو بشكل فرديّ إلتدريس من تلميذ آلخر، ضمن اطار كتب ا  نقل

ة عبارة عن مهارة حيويّ  ة الكتابة على الدفرتة: عمليّ وتوفري املال وموارد بيئّية. كذلك هناك قيمة تعليميّ 
اسة ويستطيع التلميذ أن رّ فّر مساحة أوسع من الكتاب أو الكالعمل على تنميتها، فالدفرت يو  يينبغ
 يعاب الرتتيب والتنظيم وغري ذلك.ر تفكريه وقدرته على التعبري، إليطوّ 

وتعليمّية من الكتابة داخل كتاب التدريس أو يف الكرّاسة نة هناك فائدة تربويّة مع ذلك، يف حاالت معيّ 
،ى مواضيع أخرى، إات، مثل تعّلم اللغات. باإلضافة املرفقة، خاّصة يف املراحل األو،ى الكتساب املهار 

ة، تضمن الكتابة داخل الكتاب عدم النسخ بغري حاجة. كذلك ات يف املرحلة االبتدائيّ مثال الرياضيّ 
ات ب مالءمة التوجيهات اخلاّصة حلاجيّ ى الكتابة داخل الكتاب يف احلاالت اّليت تتطلّ مّتت املصادقة عل

تفصيل تراخيص الكتابة داخل الكتاب أو : ةكما هو مفّصل يف القائمة املرفق  فئات التالميذ اخلاّصة،
 .3102-3102في الكّراسة المرفقة للعام الدراسّي 

اسة املرفقة فقط مبا يتالءم مع هذه لكتاب أو يف الكرّ تكون الكتابة داخل ا أنعلى جيب التشديد 
 اقتناء الكتب ضمن إطار برنامج االستعارة أو ال. الرتاخيص، يف ما إذا تّ 
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-3102 تفصيل تراخيص  الكتابة داخل الكتاب أو في الكّراسة المرافقة للسنة الدراسّية
3102. 

 ترخيص الكتابة داخل كتب التدريس مواضيع التدريس
 

 جنليزّيّةاإل
 كتاب مع كتابة  -الصفوف األو،ى حّّت الرابعة

كتاب بدون كتابة وكرّاسة عمل واحدة مع الكتابة يف كّل   -الصفوف اخلامسة حّّت الثامنة
 سنة دراسّية

 كتاب مع كتابة  -الصفوف األو،ى حّّت اخلامسة اترياضيّ 
 كتاب مع كتابة  -الثانيةالصفوف األو،ى حّّت  ةبتدائيّ ة للمرحلة االالعربيّ 
غة ة للناطقني باللّ العربيّ 
 ةالعربيّ 

 كتاب مع كتابة  -الصفوف األو،ى حّّت الثانية

مجيع جماالت املعرفة 
 ةاإلضافيّ 

كتاب مع كتابة أو كتاب بدون كتابة مرفق معه كرّاسة   -الصفوف األو،ى حّّت الثانية
 للكتابة.

 ة من دون كتابة وكرّاسة للكتابةتوراة ذو نسخة أصليّ  كتاب  -الصفوف الثالثة التوراة 
 كتاب دون كتابة وكرّاسة عمل مرفقة  للكتابة  -الصفوف السابعة حّّت الثانية عشرة ةة للناطقني بالعربيّ العربيّ 
 كتب للكتابة  -الصفوف الثالثة حّّت الرابعة )عبارة عن السنة األو،ى والثانية لتعّلم اللغة( ةبالعربيّ  ة للناطقنيالعربيّ 

ة، ة، اإلسبانيّ الفرنسيّ 
 ةة، األمهريّ الروسيّ 

 كتاب بدون كتابة وكرّاسة عمل للكتابة  -يف السنة األو،ى والثانية لتعّلم اللغة

  فئات خاّصة
معّدة لتالميذ الصفوف الثانية حّّت  ة كلغة ثانية،غة العبريّ مخّصصة لتدريس اللُ  كّراسات التالميذ  القادمون اجلدد

 ة.حّّت ثالث كرّاسات للكتابة، خالل السنة األو،ى والثانية لتعّلم العربيّ  -السادسة
يف السنة األو،ى من اهلجرة تسمح الكتابة  -، جلميع األجيالّيةفي كتب التدريس الصفّ 

 داخل كتب التدريس اّليت ميكن الكتابه بداخلها.
بداخلها،  يف السنة الثانية للهجرة تسمح الكتابة داخل كتب التدريس اّليت ميكن الكتابه

إذا كان التلميذ املهاجر ما زال حباجة لذلك، وخيضع لنتائج  -ووفًقا لتقديرات املعّلم
 امتحانات الرّف للتلميذ.
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 ترخيص الكتابة داخل كتب التدريس مواضيع التدريس
كتاب للكتابة حسب احلاجة، خيضع لوثيقة التوجيهات اّليت تنشر يف موقع قسم الرتبية  الرتبية اخلاّصة

 اخلاّصة، على العنوان:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeT

ochniyotLimudim/TichnunLimudim/ktiva.htm 
 حاجةكرّاسات مالئمة وفًقا لل  -مجيع جماالت املعرفة، يف كّل الصفوف يف العسر التعّلمّي املشّخص

فئات مراكز الرتبية، مراكز 
 الشبيبة ومفتانيم

ة مع الطاقم الرتبوّي هلذه الكتابة يف مجيع جماالت املعرفة، ومالءمة تنظيمّية وتربويّ 
 املؤّسسات.

 ة هبدف التعّلم والتدّرب عليها واستعماهلا. جيب التشجيع على إعداد مواّد رقميّ 
ر اتالميذ ضمن إط

أو العسر ( ר"שחشاحر)
التعلمّي أو تالميذ ضعفاء 

 نتيجة عجز بيئيّ 
  

 مجيع جماالت املعرفة:
من التالميذ يف املدرسة واّلذين يعانون من  %25تسمح الكتابة يف معظم األحيان ل 1 .

 ّخصني(.ش)ال يشتمل على التالميذ امل عجز بيئيّ 
المصادقة عليها من قبل  وتتمّ  ،يقوم الطاقم املدرسّي بإعطاء توصية لتصريح الكتابة1 2

 ا هبدف تقليص عدد التالميذ اّلذين سيحصلون عليها.وتفحص املصادقة سنويًّ  .شالمفتّ 
 ة.وسائل رقميّ عموًما جيب تفضيل الكتابة هبدف التدّرب أو اإلثراء من خالل 1 0

 ل كرّاسة عمل مرفقة للكتاب عن كتاب تتّم فيه الكتابة.تفض   -يف كّل حالة تلزم الكتابة
 حاالت نادرة تتمّ ة(، ويف جيب مالءمة املواّد التعليمّية للفئة  )تشمل مالءمة تربويّ 1 3

 الثاين عشر. ميكن تصريح الكتابة حّّت الصفّ  ،شالمصادقة عليها من قبل المفتّ 

 

كتًبا وكرّاسات ميكن   4102-4103: تشمل قائمة الكتب املصادق عليها للعام الدراسّي مالحظة
ميكن  4102-4103الكتابه بداخلها، وغري مالئمة للرتاخيص يف القائمة أعاله. يف العام الدراسّي 

الكتابة بّية وميكن امتالكهم، ومع ذلك ال يسمح للتالميذ اشتمال الكتب فقط يف قائمة الكتب الصفّ 
  وفًقا ملا ورد يف القائمة.   إاّل  اداخله

 ق عليها يف موقع قسم الكتب التدريسّية، على العنوان:تظهر قائمة كتب التدريس املصادَ 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifrei
limud/SfarimMeosharim/ 

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/ktiva.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/TichnunLimudim/ktiva.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/
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 طيرم، مديرة قسم الكتب التدريسّية-دة يوئيال نافونإلى السيّ  ستفسار يمكن التوّجهلال
,                                                                              9612422-13 فاكس, 9612924-13هاتف   

 .Learning_Books_Reply@education.gov.il البريد اإللكترونيّ 
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 التربية االجتماعّية وتربية ال منهجية .7
 جوائز 7.01

 راشي للمعّلم المبادر -تشييس -جائزة ركناتي  7.01-0( עד)

السّيد ليئون  يتسحاك( للمعّلم المبادر، راشي )الرابي شلومو  -تشييس -جائزة ركناتي أّسس
الجائزة  ستقّدم السّيد سنتلي تشييس وصندوق راشي.ركناتي، بروفسور يعقوب كوف، وبمشاركة 

للسنة التاسعة على التوالي للمعّلمين المبادرين بهدف تشجيع المبادرات الشخصّية، المجّددة 
والمبدعة في أجهزة الثقافة والتربية والتعليم. يرى القائمون على الجائزة بالمعّلمين أنّهم المفتاح 

جهاز التربية والتعليم بمباركة  م الجائزةقد  ، وتُ هوتقّدمالمجتمع اإلسرائيلي لى تطوير ي إاّلذي يؤدّ 
 .وتحت رعايته

سرائيل، العاملني مبختلف ف أوساط الرتبية والتعليم يف إني من خمتلاجلائزة معّدة جلميع املعّلمني واملربّ 
،ى برامج تربويّة وجنحوا يف جلائزة للمعّلمني اّلذين بادروا إم ااملواضيع يف مجيع الطبقات الصفّية. ستقد  

هات خاّصة يف عملهم، وبذلك يسامهون يف رفع التحصيالت التعليمّية والرتبويّة لتالميذهم تطوير توجّ 
  للمجتمع.مهم كبالغني وتقدمي مسامهة ذات معىًن ويزيدون من فرص تقدّ 

شيكل بشكل  3,333.ة بقيمة ا عشر مبادرات وحيصل املعّلمون املبادرون على جائزة ماليّ تفوز سنويًّ 
 .فردي  

ا خمتلفة من منهما أوساطً  مبتابعة برنامج اجلائزة وميّثل أفراد كل   جلنة توجيهّية وجملس استشاريّ  تقوم
ة التحكيم أّن عمليّ  من دوالتأكّ  ،ةة تقدمي اجلائزة وفًقا ملعايري مهنيّ ،ى تنسيق عمليّ اللجنة إ اجملتمع. هتدف

. كذلك تقوم اللجنة بفحص املّدة الزمنية اصّ ليها والنشاط اخلا ملعايري تعكس الفكرة املباَدر إجتري وفقً 
ة يف جهاز الرتبية ضافيّ املشروع، نتائجه والقدرات الكامنة فيه هبدف إيعابه ونشره يف دوائر إلتطبيق 
 والتعليم.
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 جرى التصنيفات للحصول على الجائزة في مرحلتين:تُ 

 الرتبويّة.تقدمي منوذج طلب يقوم املعّلم بشرح مبادرته  :المرحلة األولى

 مرحلة التصنيفات األخرية.إ،ى ملعّلمني اّلذين ترفعوا رى مقابلة شخصّية مع اجتُ  :المرحلة الثانية

 
 .0.2.3104، حّتى  0.00.3102يمكن تقديم الطّلب للحصول على الجائزة ابتداء من، 

 

ة حول تقديم الطلب يمكن التوّجه للموقع على للحصول على تفاصيل ومعلومات إضافيّ 
مالءمة دة جاليا فرره، مرّكزة كبيرة )يمكن التوّجه للسيّ  .www.rcr.org.ilالعنوان: 

 :مراقبة وبرامج عمل(، اإلدارة التربويّة، عبر البريد اإللكترونيّ 
galiafe@education.gov.il  

 

  

http://www.rcr.org.il/
mailto:galiafe@education.gov.il
mailto:galiafe@education.gov.il
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 يمّيةمناهج تعل .9
  التربية للديموقراطّية وللمواطنة الفّعالة  9.3

اليوم العالمّي لحقوق اإلنسان في جهاز التربية     9.3-3( עד) 
 والتعليم

 
 عامّ  .0

اليوم العاملّي حلقوق اإلنسان يف العاشر من كانون األّول، وهو اليوم اّلذي ّت فيه اإلعالن عن  يصادف
. يشتمل هذا اإلعالن على صياغة املبادئ 0124حقوق اإلنسان يف منظّمة األمم املتحّدة عام 

 لقوانني عاملّية.واّليت تشّكل بنية أساسّية لدساتري دول كثرية و  ،األساسّية حلقوق اإلنسان يف العامل

 . 4103يصادف يوم حقوق الطفل هذا العام يف يوم الثالثاء، العاشر من كانون األّول 

أو يف  ،ب من مديري املدارس واملعّلمني العمل على املوضوع خالل األسبوع اّلذي يسبق هذا املوعديُطلَ 
 1و/أو احتفال مدرسيّ  يميّتنياألسبوع اّلذي يليه، وتكريس ساعتني تعل

اّليت تؤّكد احلاجة لالحرتام، للتقييم والحتواء  "اآلخر هو أنا"ندمج املوضوع ضمن املسرية الرتبويّة ي
املختلف واآلخر، كما ويؤّكد الربنامج على االستعداد للتربّع، للمساعدة ولرفع اآلخر واجملتمع اّلذي حييا 

 فيه اإلنسان.

 الحّق في المساواة،املركزّي اّلذي ّت اختياره يف مركز يوم حقوق اإلنسان هلذا العام هو  املوضوع
 واملذكور يف البنود أ و ب من اإلعالن

هبوا عقال  وضمير ا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُ  "كّل البشر ولدوا أحرار ا . أ
 بروح اإلخاء". هم بعض اوعليهم أن يعامل بعضُ 
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يّات الواردة في هذا اإلعالن، دون لحّق في التمّتع بكاّفة الحقوق والحرّ "لكّل إنسان ا . ب
دين، الرأّي السياسّي أو أّي أّي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر، اللون، الجنس، اللغة، ال

 الميالد أو أّي وضع آخر".  نّي أو االجتماعّي، الثروة، مكانةآخر، األصل الوط رأي  

على قانون املساواة، ع من املهّم إجراء نقاش مع التالميذ حول أمهّية احملافظة يف إطار العمل على املوضو 
شجب الوصمات  ،رّكباهتا ورفع الوعي حول طرق خمتلفة متّسها. يلزم االعرتاف حبّق املساواةاالعرتاف مب

 واآلراء املسبقة والكراهّية غري املربّرة .

 
 مواّد تعليمّية .3

 تعاجل حاالت لتجارب يف التمييز واملسّ يف موضوع حّق املساواة، و تعليمّية يف قضايا خمتلفة  موادّ 
 لكرتويّن:ة وحلياة مشرتكة على العنوان اإلموقع املقّر للرتبية املدنيّ تتوفّر يف هبذا احلق، 

/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate1 

سوف يقوم مقّر الرتبية املدنّية يف السكرتارية الرتبويّة بنشر مواّد تعليمّية للمدارس. مواّد من 
 :لكرتوينّ اجملتمع والشباب على العنوان اإل سنوات سابقة موجدودة يف موقع املقّر ويف موقع إدارة

http://noar.education.gov.il1 

 

ة دانييال فريدمان، مديرة مقّر التربية المدنّية، السكرتاريّة دللتفاصيل باإلمكان التوّجه للسيّ 
 ،6329362-191 التربويّة، هاتف:

  ldanielaf@education.gov.i :بريد الكترونيّ 
 .المقّر للتربية المدنّية في األلوية اترجعيّ وأيض ا إلى مَ 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Mate/
http://noar.education.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
mailto:danielaf@education.gov.il
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 مناهج تعليمّية .9
 التربية لتراث إسرائيل، الصهيونّية وتاريخ الدولة 9.09

 القطريّةأسبوع التوراة ومسابقة التوراة     9.09-6( עד)

 
 عامّ   .0

 يف كّل فروعه، أطيافه وطوائفه. -ل التوراة البنية األساسّية الثقافّية لكّل شعب إسرائيلتشكّ 

اّليت تربطنا مباضينا ومنها أملنا للمستقبل.  أساس وجودنا كشعب يعتمد على التوراة. فهي
 تدريس التوراة والتمّعن هبا مها واجب أويّل يف أجهزة التعليم اليهوديّة يف البالد والشتات.

يُقام أسبوع الرتبية، ويف إطاره ُتدعى مؤّسسات الرتبية والتعليم  الرتبية والتعليمبتوجيه من وزير 
يتّم من خالله العمل على تعزيز تعليم التوراة وتقريب التالميذ  إ،ى إقامة أسبوع التوراة واّلذي

 وتعميق عالقتهم بشعب إسرائيل، بأرض إسرائيل وتراث إسرائيل. منها

 ، وعند هنايته يوم الثالثاء2510123.3-1.يقام أسبوع التوراة بني التواريخ 
  (1יבנה)يف "يفين" ، تقام مسابقة التوراة القطريّة للشباب يف قصر الثقافة 2510123.3

 
 ات المدرسّية في إطار أسبوع التوراةاليّ أهداف الفعّ   .3

  العمل على التوراة بطرق خمتلفة خاّصة، مثرية وإبداعّية مبشاركة املعّلمني، األهل، التالميذ
 .وضيوف من اجملتمع

 تشجيع تعّلم التوراة. 

  ّة يف التوراةتنظيم مسابقات مدرسي. 

 1 مشاركة يف مسابقة التوراة اللوائّية 
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 فّعالّيات مقترحة ألسبوع التوراة  .2

  .مسارات ذات صلة بالتوراة 1أ

 .وظائف حبث يف مواضيع أخالقّية تتماشى مع روح التوراة 1ب

  .رسومات للتوراة 1ت

 .تصميم طابع بريدّي ملسابقة التوراة االقطريّة للبالغني 1ث

 .نشاطات أثريّة -حنفر مع التوراة أن 1ج

 .التوراة من خالل الرقص واللعب 1ح

 .مسابقات يف التوراة على صعيد مدرسيّ  1خ

 .نغيّن التوراة 1د

، الرتبية والتعليمإقامة دورات يف التوراة حتت رعاية شخصيّات، مثل رئيس احلكومة ووزير  1ذ
 .وحتت رعاية كلّيات ومؤّسسات أكادميّية

 .برامج مطاح يف التلفزيون الرتبويّ  –صاالت االتّ -ة يف متعّددالتورا 1ر

 .استعمال مواّد من مطاح تشمل ألغازًا، وتسجيالت فيها فّعالّيات وبرامج تعليمّية 1ز

 .مناقشة معضلة، ألعاب وغريها –نشاطات اجتماعّية مثرية 1س

تركيبة شباب مبدع يف الروك  بإهلام من األصول ) لتنسيق العروضات  –" מקורוק" 1 ش
 (0.53.55-353 ينبغي التواصل مع دفيد أفيف، هاتف:

 1نشاطات مسرحّية بإحياء شخصيّات من التوراة 1  ص

 
 جوائز للمدارس المتفّوقة في أسبوع التوراة  .4

عند اختتام أسبوع التوراة متنح اجلوائز للمدارس اّليت تفّوقت يف نشاطاهتا خالل أسبوع التوراة 
 :وفق املعايري االتالية
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 توسيع العمل على التوراة وتعميقه بوسائل متنّوعة. 

 التأكيد على التجّدد يف النشاطات وإشراك التالميذ واجملتمع.  

 مدرسّية لولبّية لتعليم التوراةبناء خطّة  -تقويّة العمل على التوراة.  

 1حتضري تالميذ للمشاركة يف مسابقات التوراة 

 
 ة منح الجوائزعمليّ 

 لجنة لوائّية  1أ

فة من مديري األلوية مبشاركة مفّتشني، مرّكز مسابقات التوراة، الناطق تُقام جلنة لوائّية مؤلّ   -
 1شة الفنونومفتّ زات للتوراة بلسان اللواء، ممثّلني عن املفّتشات املركّ 

ق بناًء على نشاطهم ز اللجنة تفاصيل املدارس اّليت رّشحها املفّتشون لقبول جائزة التفوّ تركّ  -
  خالل هذا األسبوع.

متها املدارس واّليت وثّقت عملهم، نشاطاهتم ونتاجاهتم خالل تفحص اللجنة املواّد اّليت قدّ  -
التوصية على مدرستني من التعليم الرمسّي ومدرستني من التعليم  هذا األسبوع، بعدها تتمّ 

  الدييّن لقبول اجلائزة.-الرمسيّ 

تستعمل إدارة اجملتمع والشباب املواّد )معارض، ممثّلني وغريها( واّليت قّدمتها املدارس يف  -
 املناسبات ويف مسابقات التوراة املقامة يف البالد.

 010123.31. األلوية هو ة التصنيف يفموعد هناية عمليّ   -

  د إيتسيك بن آيف، هاتف،ينبغي نقل نتائج التصنيفات إ،ى املقّر ليد السيّ  -
353-32103331 
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 لجنة قطريّة 1ب

زات للتوراة، ممثّلني عن التفتيش وممثّلني عن إدارة تقام جلنة قطرية مبشاركة املفّتشات املركّ  -
 اجملتمع والشباب.

 ،الديينّ -وثالث مدارس من التعليم الرمسيّ  ،اللجنة ثالث مدارس من التعليم الرمسيّ  ختتار -
وتنقل تفاصيلها حّّت  ،للحصول على اجلوائز الثالث األو،ى يف املستوى القطريّ 

.110123.31 

 
 الجوائز 1ت 

-مسيّ حتصل كّل واحدة من املدارس الفائزة من التعليم الرمسّي ومن التعليم الر : مرتبة أولى -
 الدييّن على أربع حافالت تكون حتت تصرّفها.

-حتصل كّل واحدة من املدارس الفائزة من التعليم الرمسّي ومن التعليم الرمسيّ  :مرتبة ثانية -
 الدييّن على ثالث حافالت تكون حتت تصرّفها.

-الرمسيّ حتصل كّل واحدة من املدارس الفائزة من التعليم الرمسّي ومن التعليم  :مرتبة ثالثة -
 الدييّن على حافلتني تكونان حتت تصرّفها.

على حافلة واحدة  ا من طرف األلويةاملوصى هبحتصل كّل واحدة من املدارس األخرى  -
 تكون حتت تصرّفها.

 

يوصى باستغالل الجائزة للقيام برحالت وجوالت في أنحاء البالد ذات صلة بقصص 
 .التوراة
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 ة باإلمكان التوّجه للسّيد إيتسيك بن آفي،لتفاصيل إضافيّ 

 المسؤول عن برامج تربويّة ومشاريع ومرّكز مسابقات التوراة،  

 :البريد اإللكترونيّ عبر إدارة المجتمع والشباب، 

 itzikbe@education.gov.il0443220-050 ، هاتف، 

 :دة هدار سيمي يزدي، على البريد اإللكترونيّ أو للسيّ 
hadaryaz@education.gov.il،  

 :دة مرجليت جباي، على البريد اإللكترونيّ أو للسيّ  
margalitga@education.gov.il 

mailto:itzikbe@education.gov.il
mailto:hadaryaz@education.gov.il
mailto:hadaryaz@education.gov.il
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 عدادها:إومتابعة سيرورة الترجمة و تركيز 

 .، قسم أ للتعليم العربّ ز للتعليم فوق االبتدائيّ مرشد مرك   -د حجاجرة حممّ  

 

 ة:طاقم الترجمة للغة العربيّ 

 1العربّية يف املرحلة االبتدائّية،  لواء الشمالز إرشاد اللغة مركّ  –لياس إجريس 

 غة العربّية.مرشدة قطريّة للّ  -طروب خليل 

 مرشدة قطريّة يف حوسبة اللغة العربّية. -عبري قاسم 

 غة العربّية.مرشدة قطريّة للّ  -د. رميا أبو جابر برانسي 
 

 : تدقيق لغوّي في اللغة العربّية

 غة العربّية.مرشدة قطريّة للّ  -د. رميا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم

 .العربّية اللغة حوسبة يف قطريّ  مرشد -ار لياس جنّ إ
 

 :ومتابعة إشراف

 1العربّ  الوسط يف للتعليمأ  قسم مدير -خطيب  اهلل عبد
 

www.education.gov.il/mankal :כתובת המאגר הממוחשב של חוזרי המנכ"ל  

 

http://www.education.gov.il/mankal

