משרד החינוך

وزارة الرتبية والتعليم

חוזר המנהלת הכללית

منشور املدير العام
הוראות

تعليمات
תש"ף 7/شباط 2020

تاريخ النشر 06 :شباط2020 ،
תאריך פרסום ההודעה  :י"א בשבט תש"פ 06 ,בפברואר 2020

متت هذه الرتمجة كخدمة للناطقني ابللغة العربية.

عند وقوع التباس يف الرتمجة للعربية ،يرجى العودة للنسخة األصلية املُلزمة املكتوبة ابللغة العربية.

منشوراملدير ّ
العام ،תש"ף 7/شباط 2020

ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250

תאריך פרסום ההודעה :י"א בשבט תש"פ 06 ,בפברואר 2020

لفت انتباه املديرين واملعلمني
وفقا ألحكام املادة ( 3أ) التابعة لـ"أنظمة التعليم الرمسي (أنظمة التفتيش) لعام התשל"ג (")1973
تكون تعليمات املدير العام الواردة يف منشورات املدير العام ملزمة للمديرين واملعلمني ،وعليهم
التصرف وفقا هلا.
تسهيال لكم ،تركز هذه الكراسة األنظمة اليت نُشرت يف نفس الشهر الذي أُصدرت فيه .ومع ذلك،
ويف أعقاب التغيريات والتعديالت اليت حتدث من وقت آلخر على أنظمة املدير العام ،تقع على
مستخدم هذه الكراسة مسؤولية املتابعة والفحص فيما لو مت إجراء تغيري منذ إعالن املنشور ،من
خالل تصفحه ملوقع وزارة الرتبية والتعليم .جيب اتباع التوجيهات األكثر حتديثا حول كل موضوع.
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ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250

فهرست
ّ
استمارة :1استمارة طلب مصادقة على اشتراك تلميذ /ة جديد /ة في منتخب املدرسة ( .يجب تقديم االستمارة حتى  15آب) 4 .................................
ّ
قسم  -Iقسم التلميذ /ة 4 .............................. ................................ ................................ ................................
قسم  -IIقسم األهل 5 .................................. ................................ ................................ ................................
ُ
قسم  – IIIقسم املدرسة أ -توصية مدير /ة املدرسة امل َح ّ ِّر َرة 5 ........................... ................................ ................................
ُ َ
ست ْقب َلة ( ُيمأل عند ّ
كل انتقال بين املدارس)6 ...................... ................................ .
قسم  – IVاملدرسة ب – مو افقة مدير /ة املدرسة امل ِّ
ّ
الت ّ
ّ
االستثنائيين 7 ........................................ ................................ ................................
وجه إلى لجنة
استمارة  :2استمارة
لتعبئة وتوقيع األبّ /
األم /الوالدين 7 ................... ................................ ................................ ................................
ّ
توجه مدير /ة املدرسة 8 ............................... ................................ ................................ ................................
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تعليمات
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ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250
مالحق :استمارات
ّ
استمارة :1استمارة طلب مصادقة على اشتراك تلميذ /ة جديد /ة في منتخب املدرسة ( .يجب تقديم االستمارة حتى  15آب)
ّ
قسم  -Iقسم التلميذ /ة
أنا ّ
التلميذ /ة_______________________________ :
ّ
االسم الشخص ّي واسم العائلة

____________________

______________________

تاريخ الوالدة

رقم ّ
الهوية

العنوان_____________________________________ :

ّ
أتعلم في ّ
السنة ا ّلدر ّ
اسية _________________

في مدرسة __________________________________

ّ
في الصف ______________

السنة ّ
بدءا من ّ
الدر ّ
معني /ة باالشتراك في منتخب مدرسة _________________________________ً ،
ّ
اسية __________________

ّ ّ
صف _______________________
في فرع _______________________________ في ال

_______________________________
توقيع ّ
التلميذ /ة
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____________________________
ّ
التاريخ

تعليمات
منشوراملدير ّ
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ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250
قسم  -IIقسم األهل
َّ َ
فصلة في القسم  Iصحيحة.
نحن نصادق على ّأن الحقائق امل
السنة ّ
نحن نعلم بحقيقة ّأنه فقط ّ
التالميذ ّالذين ُيصادق على انتقالهم إلى نفس ّ
الر ّ
الدر ّ
اسية ،يستطيعون االشتراك في املنافسات ّ
ياضية ،للمنتخبات
ّ
ّ
التربية ّ
ّ
والتعليم( املنافسات مذكورة أدناه).
املدرسية املنظمة على يد وزارة
ّ
ّ
التعليمات ّ
املدرسية ،كما ُنشرت في منشور ّ
الت ّ
الدائمة"،قوانين ّ
الت ّ
كل قوانين ّ
ّ
والر ّ
ّ
معلومة لدينا ّ
االجتماعية ّ
ربوية،
السلوك
ياضية
ربوية،
السلوك
ّ
الر ّ
ّ
والر ّ
ّ
ّ
التربو ّي"ّ ،
االبتدائية املشاركة في املنافسات ّ
واالجتماعية ّ
ياضية للمدارس فوق
ونتعهد بالعمل وفقها.
ياضية " -امليثاق
االجتماعية
________________________

________________________

ّ
ولي /ة األمر

________________________

ّ
التاريخ

توقيع ّ
ولي /ة األمر

ُ
قسم  – IIIقسم املدرسة أ -توصية مدير /ة املدرسة امل َح ّ ِّر َرة
ّ ّ
الصف الحادي عشر).
( ُيمأل فقط عند االنتقال إلى منطقة تسجيل أخرى ،و /أو االنتقال إلى
أن أوص ي /ال أوص ي* بنقل ّ
التلميذ /ة ___________________
ّ
هوية رقم ________________

تاريخ امليالد_____________

ّ ّ
ّ
ّ
ّ ّ
صف___________________ في مدرسة ___________________________
الذي يتعلم /التي تتعلم في ال
إلى مدرسة ___________________________

ّ ّ
الصف __________

فرع _________

السنة ّ
بدءا من ّ
الدر ّ
ً
اسية____________________
ّ
* تعليالت لعدم التوصية:
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

________________________

اسم املدير /ة
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________________________

________________________

________________________

ختم املدرسة

ّ
التاريخ

توقيع مدير /ة املدرسة

تعليمات
منشوراملدير ّ
العام ،תש"ף 7/شباط 2020

ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250
ُ َ
ست ْقب َلة ( ُيمأل عند ّ
كل انتقال بين املدارس).
قسم  – IVاملدرسة ب – مو افقة مدير /ة املدرسة امل ِّ
بودنا تسجيل ّ
ّ
التلميذ /ة ________________________________
ّ
هوية رقم ________________________

تاريخ امليالد _______________________

في مدرستنا _______________________

ّ ّ
الصف ___________

الفرع ____________

ّ
للسنة ّ
ّ
الدر ّ
اسية _____________ ملنتخب مدرستنا في هذا الفرع.
هذا االنتقال هو االنتقال الوحيد إلى صف ___________________
________________________

________________________

________________________

________________________

ختم املدرسة

ّ
التاريخ

توقيع مدير /ة املدرسة

اسم املدير /ة

ّ
املكتبي فقط!
لالستعمال
ّ
ّ
ّ
ّ
البدنية
قسم  – Vقراراملفتش /املفتشة واملسؤول /ة عن التربية
مصادق /غير مصادق على نقل ّ
التلميذ /ة ___________________________________________________
ّ
االسم الشخص ّي  +اسم العائلة
ّ
للسنة ّ
صف _____________________ ّ
الدر ّ
اسية ___________________ مدرسة _______________________
هذا االنتقال هو االنتقال الوحيد إلى
فرع ________________________

________________________

ّ
ّ
املفتش املركز املسؤول

6

________________________

ّ
التاريخ

________________________

ّ
التوقيع

تعليمات
منشوراملدير ّ
العام ،תש"ף 7/شباط 2020

ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250
ّ
ّ
البدنية
التربية
ّ
الت ّ
ّ
االستثنائيين
وجه إلى لجنة
استمارة  :2استمارة
لحضرة،
ّ
االستثنائيين،
لجنة
ّ
التربية ّ
والتعليم،
وزارة
ّ
ّ
ّ
ّ
البدنية،
الوطني على التربية
التفتيش
ّ
الثالثة ّ ،2
تل أبيب،
شارع
فاكس 073-3936225
ّ
الت ّ
ّ
االستثنائيين
وجه إلى لجنة
ّ
( طلب املصادقة على اللعب في منتخب املدرسة ،لتلميذ /ة انتقل /ت من مدرسة أخرى)
ّ
ُ َّ
وقع على يد األهلُ ،وت َ
ُت ّ
رسل للمصادقة ،لتعليق /ملالحظة وتوقيع مدير املدرسة .يحيلها /تحيلها املدير /ة إلى املفتش /ة املسؤول /ة عن
عبأ االستمارة وت
ّ
ّ
التربية ّ
والتعليم .املدير /ة مسؤول /ة عن ّ
ّ
صحة الحقائق الواردة في االستمارة.
البدنية في وزارة
التربية
لتعبئة وتوقيع األبّ /
األم /الوالدين
ّ
ّ
الساكنّ /
املوقعين أدناهّ ،
الساكنين بشكل دائم في شارع ______________ رقم_______ في بلدة __________
أنا /نحن _________________ املوقع/
نصرح ّ
أصرحّ /
ميكود________ هاتف __________ ّ
بأن:
ابني /ابنتي____________

رقم ّ
هوية ______________

في بلدة______________

ّ ّ
الصف___________________
في

تاريخ ميالده /ا_________

ّ
تعلم /ت في مدرسة__________

ّ
ّ ّ
اللعب في ّ
الصف
السنة القادمة في منتخب مدرسة __________________________ في بلدة____________ في
 .1ابني /ابنتي يطلب /تطلب
_________________ في فرع _____________________
 .2ابني /ابني يسكن /تسكن اليوم معي
 .3ابني /ابني يسكن /تسكن اليوم في عنوان منفرد* ،في شارع __________________ في بلدة _________________ ميكود _________________
هاتف ___________________
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ملحقات ّ
خاصة بموضوع الرياضة ،تعليمة رقم 250
 .4ابني /ابنتي لعب /لعبت ّ
حتى اآلن في فرع ّ
الرياضة __________________ في نقابة_____________
 .5ابني /ابنتي سيبقى /ستبقى يلعب /تعلب في نقابة____________________ /سينتقل /ستتنقل ّللعب في نقابة أخرى* * امح ّ
الزائد.
ّ
اللعب في منتخب املدرسة ّ
أتوجهّ /
 .6أنا  /نحن ّ
ّ
التي يطلب /تطلب االنتقال إليه،
االستثنائيين بطلب املصادقة البني /ابنتي على
نتوجه إلى لجنة
لألسباب ّ
التالية( من املمكن إرفاق رسالة):
طيه مصادقة وزارة ّ
كل أبناء العائلة( في حال ّأن ّ
الد ّ
ُ .7مرفق ّ
اخلية على تغيير عنوان ّ
السبب هو تغيير العنوان).
ّ
التعليمات ّ
املدرسية ،كما ُنشرت في منشور ّ
الدائمة" قوانين ّ
الت ّ
لدي /لدينا قوانين ّ
ّ
والر ّ
ّ
معلوم ّ
االجتماعية ّ
السلوك
ياضية للمنافسات
ربوية،
السلوك
ّ
ّ
الت ّ
الر ّ
ّ
والر ّ
ّ
ّ
التربو ّي" ،وأنا /نحن أعلن /نعلن ّأن ّ
االبتدائية املشاركة في املنافسات ّ
واالجتماعية ّ
ياضية للمدارس فوق
كل
ياضية " -امليثاق
االجتماعية
ربوية،
ّ
عبأتهاّ /
التفاصيل ّالتي ّ
عبأناها دقيقة.
ّ
ّ
نوكل مدير /ة املدرسة________________________ ّ
االستثنائيين بمناقشة ق ّ
بالت ّ
ّ
ضيتنا.
وجه إلى لجنة
وأنا /نحن أوكل/
ّ
ّ
معلوم ّ
االستثنائيين هو ّ
نهائي ،ولن يكون باإلمكان االستئناف عليه.
لدي /لدينا أن قرارلجنة
باحترام
_____________________________

_____________________________

ّ
االسم الشخص ّي واسم العائلة

_____________________________
ّ
التاريخ

ّ
التوقيع
التلميذّ /
أبّ /أم ّ
التلميذة

ّ
توجه مدير /ة املدرسة

ّ
أنا___________________________________________ أصادق بهذا ،بعد أن فحصت وتأكدت
اسم مدير /ة املدرسة
ّ
االستثنائيين ،وأوص ي بإشراك ّ
بأن ّ
ّ
ّ
التلميذ /ة في منتخب مدرستي.
التفاصيل أعاله صحيحة ،على تقديم الطلب إلى لجنة
________________________ ______________________
البلدة

اسم املدرسة

باحترام
_____________________________
ّ
التوقيع
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_____________________________

_____________________________

ّ
التاريخ

ختم املدرسة
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تركيز ومتابعة سريورة الرتمجة وإعدادها:
طروب خليل  -مرشدة قطرية قسم كبري للتعليم يف اجملتمع العريب.
طاقم الرتمجة للغة العربية:
طروب خليل  -مرشدة قطرية قسم كبري للتعليم يف اجملتمع العريب.
جريس خمول  -مرشد قطري قسم كبري للتعليم يف اجملتمع العريب.
تصميم وتنسيق:
حممد زبيدات  -مرشد حوسبة.

إشراف ومتابعة:
عبد هللا خطيب  -مدير قسم كبري للتعليم يف الوسط العريب

العنوان اإللكرتوين جملمع مناشري املدير العام:
www.education.gov.il/mankal

ملناشري املدير العام ابللغة العربية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/hozerMankal.h
tm
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