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 .ةتّمت هذه الترجمة كخدمة للناطقين باللغة العربيّ 

 .ةالمكتوبة باللغة العبريّ  مةالُملز  ة ة، يرجى العودة للنسخة األصليّ عند وقوع التباس في الترجمة للعربيّ 
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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 ، تقع  على مستخدم هذه الكّراسة مسؤولّيةأنظمة المدير العامّ 

لو تّم إجراء تغيير منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  
 تّباع التوجيهات األكثر تحديث ا حول كّل موضوع.ايجب 
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 فهرستال
 

 من وساعة طوارئ  أمان، أ  .5
   مانأ 1.5

 1     قواعد األمان يف شّد احلبل   1.5-15
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   أمان، أمن وساعة طوارئ .1
   أمان 1.5

     قواعد األمان في شّد الحبل 1.5-15

 

   مقّدمة
 خالصة

رائعة، فّعالّية جسديّة  دنّية لدى التالميذ. شّد احلبل هوأحد أهداف الرتبية البدنّية هو تنمية القدرة الب
ا. مع االستعمال وليس معّقد   من خالهلا حتقيق هذا اهلدف. استعمال احلبل من أجل الّشّد سهل  ميكن 

سالمة وأمن   نممن إصابة. وحّت ه أن يسّبب ذلك، فإّن استعماله بشكل غري آمن وغري حذر ميكن
 تالميذنا، فإنّنا نقّدم لكم يف هذا البند قواعد تنفيذ هذه الفّعالّية.

 .2.21.1...ابتداء  من  الّصالحّية:

 الثانويّة يف كّل األوساط يف جهاز التعليم.املرحلة اإلعداديّة واملرحلة  البداية:

 جديد.  الحالة:

سات التعليمّية، معّلمو الرّتبية البدنّية التفتيش اإلدارّي والتفتيش املهيّن، مديرو املدارس يف كّل املؤسّ  الّنشر:
ة، مديرو أقسام الرتبية ومديرو أقسام الرياضة يف السلطات احمللّية ومجيع سات التعليميّ يف كافّة املؤسّ 

 املعّلمني واملرّبني.

  الطّرف المسؤول

  الّسكرتارية الرّتبويّةاسم الوحدة: 

 املفّتش املرّكز واملسؤول عن الرّتبية البدنّيةصاحب الوظيفة: 
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 6316906-30 :رقم الهاتف

 avrahamzu@education.gov.il :البريد اإللكترونيّ 

 

 مضمون الموضوعات

 مقّدمة

 توجيهات عاّمة  .5
 احلبل  .2
 وسائل احلذر يف شّد احلبل  .5

 
 توجيهات عاّمة   .5

قبل تنفيذ فّعالّية  ،ةخاصّ ة و عامّ )تسخني(، إمحاء  تدريباتالرّتبية البدنّية القيام بعلى معّلم  5.5
       شّد احلبل.

 عملّية شّد احلبل تتّم فقط خالل تواجد ورقابة معّلم الرّتبية البدنّية. 5.2

افّعالّية شّد احلبل مسموحة من  5.5   .الّصّف الّسابع فصاعد 

مهرتئ، ممنوع استعمال حبل على املعّلم الّتأّكد، قبل الفّعالّية، من صالحّية حبل الّشّد. ) 5.1
 إذا كان مقطوع ا وغري ذلك(   أو ربط احلبل

رشاد التالميذ لكيفّية استعمال احلبل بشكل آمن قبل الّدرس، ويؤّكد م بتوجيه وإيقوم املعلّ  5.1
     الّنقاط التّالية: 

 .جيب إمساك احلبل بكلتا اليدين طيلة لعبة شّد احلبل   

 ترك احلبل يف أّي مرحلة من مراحل شّد احلبل.  ممنوع  

  احلبل من نفس اجلهة: من ناحية اليمني.كّل جمموعة تالميذ ُت سك 

   أيٍّ من أعماء اجلسم  ل اليد، الرِّجل، اجلسم، أوا لّف احلبل حو ممنوع منع ا بات

mailto:avrahamzu@education.gov.il


 

 تعليمات ثابتة           3.1 –35 – جديد  
  

 3102 األّول كانون (א)4/עד العاّمة، المديرة منشور                                          
 

 

7 

     )يشمل التلميذ األخري يف اجملموعة(. 

من يقوم بتوجيه زمالئه "املسؤول عن كيفّية الّشّد"، بوظيفة  تلميذ   يف كّل جمموعة شّد ي عنَي     5.1
، وهكذا(. املسؤول هو الوحيد الذي يربط بني أفراد 2، .خالل الكلمات: شّد، توّقف، 

 .اجملموعة الواحدة مع معّلم الرّتبية البدنّية

 
 الحبل .2

  جيب أن يكون احلبل مصنوع ا من ماّدة طبيعّية. 2.5

 .مرت ا 22احلبل األقصر يكون طول  2.2

   مرت ا. 11.3طول احلبل األطول يكون  2.5

ك احلبل األصغر يكون  2.1   ملم. 12ُس 

ك احلبل األكرب يكون  2.1  ملم. 13ُس 

  بعداألوىل يف مركز احلبل، وعالمتان تعالمات: العالمة  1جيب أن يكون على احلبل  2.1
)هذه العالمات تكون  مركز احلبلن العالمة املوجودة يف ع أمتار 4-1كّل منهما 

 د متساٍو من الطّرفني(.عبب  

 
  وسائل الحَذر في شّد الحبل .3

، أرض تتّم فّعالّية شّد احلبل على الّرمل، أو العشب األخمر، العشب االصطناعيّ  5.5
  ليّنة، مسّطح خشيّب، وما شابه ذلك.

ر، خالية من األجسام الغريبة وأن ال مستقيمة، بدون ح ف  جيب أن تكون األرضّية  5.2
 تكون ملساء.

باإلضافة للتلميذ  3لعدد التالميذ املشاركني يف كّل جمموعة يكون  احلّد األقصى 5.5
  املسؤول عن اجملموعة.
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   .مربوط جّيد ا خالل الفّعالّية انتعال حذاء رياضيٍّ م يُلز     5.1

    خالل الفّعالّية. ممنوع استعمال حبل رطب 5.1

اف ظ على طرفيه بعيدين  ت احلبل حبيث  ي ثبَ  5.1   عن أجسام مشبوهة، أو عن أّي شيءُي 
 3، وببعد ن كّل ناحيةعأمتار على األقّل  3ميكنه أن يعيق تنفيذ الفّعالّية، ببعد 

 .من الطّرفينن التلميذ األخري أمتار على األقّل ع

 يكون بطول يد مستقيمة للّداخل.الب عد بني تلميذ وآخر يف نفس اجملموعة   5.3 

رضّية ويكون ببعد ة على األل من كّل جمموعة يقف بعد العالمة املوجودالتلميذ األوّ    5.3
    ن العالمة املركزيّة على احلبل )يف كّل اّّتاه(.تار عمأ 1-4
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 عدادها:إتركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 مرشد مركز للتعليم فوق االبتدائي، قسم أ للتعليم العريب. -حممد حجاجرة  
 

 ة:طاقم الترجمة للغة العربيّ 
 .العربّية يف املرحلة االبتدائّية،  لواء الشمالز إرشاد اللغة مركّ  –جريس الياس 

 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 نّ إ

 

 :ومتابعة إشراف
 .العريبّ  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
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