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 توطئة 

 الّدراسي  الّسنةنحن على عتبة افتتاح  
ّ
تي  ،2020/2021  ة

ّ
ا عن أّي    تختلف  وال ا جوهريًّ

ً
 ا حّتى اآلن، كونه  اعرفناه  سنةاختالف

منذ سّتة   انتواجه  دولة إسرائيل بشكل عاّم، ومنظومة الّتعليم بشكل خاّص،في ظّل فيروس كورونا.    تها بداي  منفتتح  ت

ي باملرونة في    تفاضلّية  ستجاباتاالحاجة إلى توفير  و   ،أشهر انتشار الفيروس
ّ
بين   الفروقات  الّتعاطي معمن خالل الّتحل

لطات. ة، القطاعات/ األوساط  املؤسسات الّتعليميّ   والسُّ

إلى القيادة واإلصغاء ل   من جهة، فهذا وقت اختبار، ومن جهة أخرى، فإّنه وقت اإلرادة  نا جميًعا. نحتاج في هذه األّيام 

ربية والّتعليمواملرونة واإلبداع، وبشكل خاّص إلى الّتعاون الوثيق واملنهجّي بين مديري  
ّ
 ةاإلدار /ومسؤولي الوزارة  مؤّسسات الت

 
ّ
 ّية وأولياء األمور.  والّسلطات املحل

ربية  مديرّية  تحت إشرافاملوجودة  ة  اخليّ الّد الّتعليمّية  سات  للمؤّس   اإلجرائّيةأدناه املبادئ    الخطوط العريضةتوّضح  
ّ
  الت

الّداخلّية،   بيبةو االستيطانّية 
ّ
الش أبناء  من  الجدد  والّتعليم. وكّل هذا خاضٌع إلرشادات وزارة   القادمين  ربّية 

ّ
الت في وزارة 

من خالل الحفاظ على قواعد الّنظافة الّصارمة، وضع الكمامات والحفاظ على مسافة تباعد. ُيعّد االلتزام بهذه   ،الّصّحة

ا لضمان صّحة   ا ضروريًّ
ً
ربوّية.  الّتالميذاإلرشادات شرط

ّ
واقم الت

ّ
 والط

 :1بادئ الّتوجيهّيةفيما يلي بعض امل

 ، بما في ذلك مؤّسسات الّتعليم الّداخلّي. 1.9.2020في موعدها    2020/2021تفتتح الّسنة الّدراسّية   .1

واملدارس    الشبيبة)إغالق املدارس في الّدولة(، تبقى قرى    سيناريو إلغالق تامّ -في مشهد  /إغالق تامّ فرض    في حالة .2

ذين  الّتالية:    األوساط املدارس الّداخلّية من    تالميذوتعمل بشكل كامل من أجل    ،الّداخلّية مفتوحة
ّ
الّتالميذ ال

بيبة العائدة قبل األهل والّتالميذ في خطر. 
ّ
 دون خلفّية عائلّية، بما في ذلك تالميذ برنامج األجانب والش

الّداخلّية سيتع  الشبيبةفي قرى   .3 الّتاليين: إغالق تاّم أو تعليم   واحدفي    الّتالميذلم  واملدارس  من الّسيناريوهين 

التعليم املدمج    أو  املدرسة،  إلى   الحضور الفعليّ   عبر   مدمج. سيجرى 
ّ
عن بعد، مع الحرص على املرونة   مالّتعل

 واألوساط/القطاعات الّسكانّيةع املؤّسسات  وإيجاد حلول تفاضلّية حسب تنوّ 

ربية والّتعليم إّن األداء   .4
ّ
الّسليم لنظام الّتعليم الوطنّي شرط ضرورّي لوجود نظام اقتصادّي فّعال وقوّي. جهاز الت

"بعد   : جورج جان دنتون   بوحي من قول   ةللمهمّ   في جاهزّية وهو    ،ة امللقاة على عاتقهفي إسرائيل يعي املسؤوليّ 

 ة".عليم هو حاجة األمّ الخبز، التّ 

 صّحّية لهذا العام.   ، بداية هادئة وجّيدة، واألهمأتمّنى للجميع 

 مًعا نفعل ذلك وننجح 

 يالنا نوملانإ

ربوّية االستيطانّية، الّداخلّية وإدارة  املديرّيةمديرة  
ّ
   عودة  الت

ّ
ربّية والّتعليم  بيبةالش

ّ
 في وزارة الت

 
رونا قد تتغّير املبادئ وفًقا إلرشادات وزارتّي الّصّحة والّتعليم، باإلضافة إلى أحكام الّسلطات الخاّصة في الّتعامل مع قانون فيروس كو  1

تة(، برتوكول 
ّ
 . 2020املستجّد )تعليمات مؤق
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 مقّدمة 

 

نوّد أن نقّدم لكم سلسلة من اإلرشادات الخاّصة بإجراءات مؤّسسة تعليمّية داخلّية تخضع لتعليمات وزارة    في هذا امللف

إلرشادات في موقع وزارة الّصّحة، صفحة  ، وفقا لوحمايتهم  والّتالميذمع إيالء اهتمام خاّص لسالمة العاملين    ،الّصّحة

تي يتّم تحديثها من  
ّ
  .خرآل  وقتإرشادات نمط الحياة وال

 إلى املدارس الّداخلية وقرى    الّتالميذعودة  
ّ
اختالف أنواعها )من اآلن  على  والّنوادي واملعاهد واملدارس الّداخلّية    شبيبةال

" اختصارها  يتّم  للمدرسة، ח" המוסفصاعًدا  الخاّصة  الظروف  الّداخلّية وفق  املدرسة  مؤّسسة  مدير  ِقبل  من  تتّم   )"

 الّتفتيش.وبالّتنسيق الكامل مع  

رة  " وبناء على   ،26/5/2020وفق تعليمات مدير املدارس الّداخلّية الّصادرة عن وزارة الّصّحة بتاريخ هذا امللف،  يأتي 
ّ
مذك

تة(  الّصّح 
ّ
,  221551420:  أحكام،  2020ة العاّمة )فيروس كورونا الجديد( )تقييد نشاط املؤّسسات الّتعليمّية( )تعليمات مؤق

الّداخلّية، وفقا  244393820,  221595220 املدراس  في  الحياة  ونمط  الّتغذية  تتناول جانب  تي 
ّ
وال نظام   وثيقةل،  إجراءات 

 .  ف نمط الحياة في املدرسةومل  2020الّتعليم في الّسنة الّدراسّية  

 

 الغرض من    -الغرض  
ّ
 اخلية خالل فترة كورونا. الحياة في املدرسة الّد   نمط  تحديد نظامهو    امللف

 2020آب    10محتلن ليومنا هذا:  
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 إرشادات الّصّحة والّنظافة في املدرسة الّداخلّية 
 

 املمّرضة املسؤولة عن الكورونا

 

فيها   ُيقيم  داخلّية  مدرسة  كّل  بمثابة  الّتالميذفي  املمّرضة  ستكون  املمّرضة   عن  املسؤولة،  ستتلّقى  الكورونا.  موضوع 

 
ّ
 الّتالميذ تي تدير عملية استيعاب  تعليمات من طبيب اإلدارة د. عنات فنكلستين. املمّرضة ستكون الجهة املهنّية ال

ّ
ل ، ويتمث

ل فيهدورها، من بين  
ّ
فين  في  ،  ما يتمث

ّ
   والّتالميذتوجيه ومرافقة مدير املدرسة الّداخلّية واملوظ

ّ
ق باملسائل في كّل ما يتعل

 الّصّحّية داخل املدرسة الّداخلّية. 

 صّحة العاملين

فون في حال كان هناك  •
ّ
فون أو  ،مرض ى أو موجودون في عزل صّحيّ  موظ

ّ
ينتمون إلى الفئات املعّرّضة للخطر  موظ

فين بديلينويخشون العودة، فيجب البحث عن  
ّ
وا مكانهم.  موظ

ّ
 ليحل

فسيتّم فحص حرارة كّل   •
ّ
 مع دخوله املدرسة، وسُيطلب منه الّتوقيع على تصريح بشأن حالته الّصحّية.  موظ

فاء الّتامّ    •
ّ
ف إلى العمل وهو مريض. عليه البقاء في منزله إلى غاية الش

ّ
ا حضور املوظ أو حتى انتهاء  نيمنع منًعا باتًّ

 فترة العزل، إذا لزم منه األمر ذلك.

 خصّية: الّنظافة الش

في   أو  املدرسة  في غرف  املعتاد، سواء  أعلى من  في مستوى ووتيرة  خصّية 
ّ
الش ظافة 

ّ
الن املحافظة على    األماكن يجب 

 العاّمة. 

معّقم كحول • أو  من وجود صابون  املراحيض،  في جميع  د 
ّ
الّتأك مناديل ورقّيةيّ ينبغي  اليدين  ،  ، ورق لتجفيف 

 وأكياس قمامة.  صناديق  ،رطبة  تواليت، مناديل

ا بمطّهر كحولّي قبل األكل ميجب الحرص على غسل اليدين بشكل متكّرر باستخدام املاء والّصابون وتعقيمه •

 األنف.  مسحوبعده، وكذلك قبل استخدام املرحاض وبعده، وبعد الّسعال و/أو 

تغطية الفّم واألنف، مع  ب  ب االلتزامعند العطس والّسعال، وفي حالة عدم اشتراط وضع الكمامة بالّضرورة، يج •

 . املرفقثني  أفضلّية فعل ذلك بواسطة منديل ورقّي أو  

د من استخدام منشفة شخصّية ومنفصلة الواحدة عن األخرى، ومن تجفيف املناشف   تلميذ يجب على كّل   •
ّ
الّتأك

 دون تالمسها مع بعضها.

 منع الّتجمعات في األماكن العاّمة: 

في نفس   ، طالًبا في غرفة واحدة  15عن بعضهم البعض، ويضعون الكمامات، ولن يكون أكثر من    الّتالميذسيبتعد   •

 الوقت.

 .الّتقبيليجب االمتناع عن االّتصال الوثيق مثل العناق و/أو املصافحة و/أو  •

رب بأدوات مشتركة.  •
ّ
 يجب االمتناع عن األكل والش
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 : العائدين للمدرسة الّداخلّية الّتالميذعملّية قبول 

وتوثق الّتفاصيل الّتالية    ،العائدين إلى املدرسة الّداخلّية  الّتالميذات، تستقبل وتفحص جميع  تضع املمرضة كمامة وقفازّ 

ر ولكّنها موّجهة إلى كال الجنسين(:  لغة  )تظهر في
ّ
 املذك

 .، تاريخ ووقت وصوله إلى املؤّسسةالّتلميذاسم   .أ

 .درجة الحرارة .ب

 الّتالي: إجراء االستجواب   .ت

 املدرسة الّداخلّية؟ عن طريق األهل/ نقلّيات/ وسائل املواصالت العاّمة./الشبيبةكيف وصل إلى قرية   •

 .10-1كيف يشعر منذ األسبوعين املاضيين؟ إعطاء درجة من   •

نّفس،  درجة مئوّية، سعال، سيالن أنف، ضيق في التّ   37.5هل عانى في األّيام األخيرة من ارتفاع درجة الحرارة فوق   •

 التهاب حلق، بلغم، وآالم العضالت؟ 

د خالل األسبوعين املاضيين؟  •
ّ
 هل كان على اّتصال وثيق بمريض كورونا مؤك

 يوًما؟   14هل عاد إلى البالد من الخارج خالل   •

   هل تتّم املوافقةضة  على االستبيان أعاله، ستقّرر املمرّ   الّتلميذد. بناًء على إجابات  
ّ
 سة.الب إلى املؤّس على دخول الط

 الوص ّي  تصريح األهل/

ًعا من األهل/ الوص يّ 
ّ
( بشأن   يجب أن يتلّقى مدير املؤّسسة تصريًحا موق

ّ
)يظهر الّتصريح في الصفحة األخيرة من هذا امللف

 عودة ابنهم/ابنتهم إلى املؤّسسة. 

 اخلّية ّد الدرسة املإلى  الّتالميذإرشادات لعودة 

 إلى قرى    الّتالميذإدارة عودة    ستتمّ 
ّ
الّتابعة    بيبةالش الّداخلّية  من ِقَبل مدير قرية   االستيطانّي الّتعليم    ملديرّيةواملدارس 

 املدرسة الّداخلّية. ويتّم تنفيذ ذلك بشكل جماعّي. /الشبيبة

فين  18إلى مجموعات ثابتة من    الّتالميذ  سيتّم تقسيم  
ّ
 طالًبا )ال يشمل املوظ

َ
ظ (. سيرافق كّل مجموعة طاقم ثابت. سُيحاف

 اإلرشاديجب على مدير املؤّسسة تعزيز فرق   خلّية.على الفصل بين املجموعات طوال مّدة اإلقامة/املكوث في املدرسة الّدا

اقم وإرهاقه، وتعزيز القوى   الّتالميذبما يتناسب مع عدد  
ّ
شديد على عدم استنزاف قوى الط

ّ
العائدين إلى املؤّسسة. يجب الت

 العاملة حسب الحاجة. 

 الّصّحّي في املدرسة الّداخلّية:  الحجر

 القادمون من خارج البالد إلى املدرسة الّداخلّية، بما في ذلك    الّتالميذ
ّ
  ،(ה"נעל)  أهاليهمإلى البالد قبل    العائدون   بيبةالش

دبعد    العزل   منهم  املطلوب  والّتالميذ
ّ
مؤك كورونا  مريض  مع  في  غير قادرين على  وهم  ،  اّتصالهم  أنفسهم  ، منازلهمعزل 

 الّرابط في الّرابط الّتالي:    ةّح لوزارة الّص   املنزليّ   الحجر، وفًقا إلرشادات  ةاملدرسة الّداخليّ الحجر الّصّحّي في  سيدخلون  

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/corona/corona-virus/guidelines/home-isolation/
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 : في املؤّسسةرافق واملباني امل تفعيل

 والّنوادي:   الّتالميذغرف  

 ة جميع غرف املبنى بشكل جّيد. ينبغي تهوئ •

يجب إجراء تنظيف وتعقيم شامل لألسطح في جميع أجزاء املبنى: املطبخ، غرفة الطعام، أحواض غسل اليدين،  •

ي ي  املمّر أو الّرواقاملراحيض، املستودعات، املصاعد، األدراج، وإلخ. كذلك األمر، يجب تنظيف وتعقيم  
ّ
تّم الذ

 استالم البضاعة فيه، الّساحة ومرافق تجميع الّنفايات. 

ة دقيقتين. يجب تنظيف  ّد م  ليتدفّق من الّضرورّي ترك املاء األّول املنسكب من جميع الّصنابير الباردة والّساخنة   •

 بما في ذلك الفوّهة واملرشح.   ،وتعقيم الحنفّيات

ركة املصّنعة. من الّضروري تصريف    يمهاوتعق  يجب تنظيف أجهزة املاء الساخن واملاء البارد •
ّ
وفًقا لتعليمات الش

 الّرواسب حّتى يتّم الحصول على ماء نقّي. 

في برنامج يسمح بتنظيف األطباق وتعقيمها )على درجة    ،باستخدام الغّسالة  ،يجب غسل األطباق في الّنوادي •

مكانّية لشطف الّصحون وغسلها، فيجب استخدام األواني تكن هناك إدرجة مئوّية(. إذا لم    70حرارة ال تقّل عن  

ستخدم ملّرة واحدة. 
ُ
تي ت

ّ
 ال

 تنظيف وتجفيف األسطح واملعّدات يتّم من خالل الورق املستخدم ملّرة واحدة.  •

ص من القمايجب  •
ّ
في الحاوية الرئيسّية. يجب الحرص على عدم ملء الّصناديق املوجودة  عاليةمة بوتيرة الّتخل

 ٪ من أقص ى سعة تعبئتها. 75في املطبخ بأكثر من  

 

عامتفعيل غرفة 
ّ
 : الط

مفتوحة لدخول   • الطعام  أبواب غرفة  الوجبة، يجب ترك  تناول  فينأثناء 
ّ
للمس الّتالميذ واملوظ ا  تجنبًّ ، وذلك 

 املقابض. 

عام، سيتّم قياس درجة حرارة كّل  •
ّ
في اليوم عند مدخل غرفة الط  واحدة 

ً
ف  تلميذ  مرة

ّ
ِقَبل طاقم  وموظ ، من 

م بإرشاد  القّفازات/  ولبس  الكمامة  مع وضع  ف سيعمل 
ّ
أحد موظ سيتمركز  ذلك،  إلى  باإلضافة  املمّرضة.  ن 

د من أّن جميع  
ّ
فين عند املدخل للّتأك

ّ
فيناملوظ

ّ
  الّدخول ويغسلون أيديهم عند    الكمامةيضعون    الّتالميذ واملوظ

 . غرفة الطعامإلى  

عام. •
ّ
عام، يجب املحافظة على ترك مسافة مترين بين متناولي الط

ّ
 في غرفة الط

 مع الحفاظ على مسافة مترين بين املتناولين.   ،وص ى بتناول الوجبة في منطقة مفتوحةفي حالة طقس مناسبة، يُ  •

 األكل املركزّية.  املطبخ وغرفلتعزيز عمل    بالّتالميذتمنع االستعانة   •

قديم: 
ّ
 طريقة الت

رب البارد/ا •
ّ
اقم.   لّساخن من الحنفّية يتّم على يديتوزيع أدوات األكل والش

ّ
 عامل املطبخ/ أحد أفراد الط
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اقم، واضًعا كمامة األنف والفّم وقّفازات. •
ّ
عام يتّم على يدّي عامل املطبخ/ أحد أفراد الط

ّ
 تقديم الط

عام من أّي نوع كان )سلطات، خبز، حلوى، صلصات وغير ذلك( بشكل ذاتّي.   للّتالميذال يسمح  •
ّ
 بتقديم الط

إلى   ،من الّصلصات والّتوابل  أة فقطم األطباق املعبّ ايجب استخد • مثل الكاتشب والخردل وامللح والفلفل وما 

ة الفلفل، ويمنع تقديم كّل ذلك  
ّ
 بشكل جماعّي. ذلك. يمنع استخدام العلب املضغوطة أو اململحة/ مرش

خصّية في املطبخ وغرفة األكل 
ّ

 الّنظافة الش

ن: أردية/  وستتضمّ  ،ّسسةتسليمها لهم في املؤ  يتّم  ،يرتدي العاملون في املطبخ وغرفة األكل مالبس عمل نظيفة •

 ازات تستخدم ملّرة واحدة. مآزر )ال يسمح بجلب مالبس عمل من البيت( كمامة أنف وفّم، وقّف 

د مدير املطبخ الّدوامخالل  •
ّ
  عاملي أّن  من ، يتأك

ّ
عام يحافظون على مستوى عاٍل من النظافة املطبخ وغرفة الط

 
ّ
ة القمامة  ازات في  والقّف   الكمامةة. يجب إلقاء  خصيّ الش

ّ
ساخهاأو    استخدامهانهاية    معسل

ّ
. يجب عليهم عند ات

. تستخدم ملّرة واحدةازات  وقّف   كمامةووضع    ،باملعّقم الكحوليّ ابون أو تطهيرها  بعد ذلك غسل أيديهم باملاء والّص 

م عد ، ببعد العودة من فترة االستراحةساعة،   كلّ   ة واحدة على األقلّ ازات مرّ يجب تغيير القّف 
ّ
، بعد بضاعة تسل

 إلى منتج جاهز.   خامّ   عند االنتقال من العمل بمنتج غذائّي   وكذلك   ،القمامة  غ ساللتفري

يجب الحرص على غسل اليدين مراًرا باستخدام الّصابون واملاء أو تطهيرهما بمعّقم كحولّي قبل القيام بأنشطة  •

 األنف. مسح  رحاض وبعده، بعد السعال و/أو  ، قبل األكل وبعده، قبل استخدام املوبعده  مختلفة في العمل

عند العطس والّسعال، يجب االلتزام بتغطية الفّم واألنف، ويوص ى بفعل ذلك بواسطة منديل ورقّي )يستخدم  •

ا  املرفقملّرة واحدة( أو بواسطة    .مثنيًّ

اليدين، ورق  • لتجفيف  مناديل ورقّية  معّقم كحولّي،  أو  من وجود صابون  املراحيض،  في جميع  د 
ّ
الّتأك ينبغي 

 رطبةتواليت، مناديل  
ّ
 ة وأكياس للمهمالت.، سل

 

 خول إليها:ّد الوصول إلى املؤّسسة وال

 قواعد الّسلوك في املواصالت

تي يجرى تحديثها من وقت آلخر في موقع وزارة الّصّحة.   
ّ
الوصول بوسائل الّنقل العاّمة والخاّصة يتّم وفًقا لإلرشادات ال

   بند املواصالت العاّمة والخاّصة.    -الّرابط ملوقع وزارة الّصّحة في 

يتّم تحديثها    الّتالميذنقل   تي 
ّ
وال والّتعليم،  ربية 

ّ
الت وزارة  ربية يجري حسب توجيهات 

ّ
الت وزارة  بّوابة  في  آخر  إلى  من حين 

شديد على:   الّرابط :  والّتعليم.
ّ
 مع الت

 االلتزام بأماكن ثابتة.  •

 املركبة. الّتقرير الّصّحّي قبل الّصعود إلى  الحرص على استالم     •

ريق، ل •
ّ
 .ملرافقين الّسائقينلمسافرين واوضع الكمامة طوال الط

   

https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/students_transportation_corona.pdf
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 توثيق الّدخول اليومّي لزّوار املؤّسسة: 

اقم  ومنتظم، يشملبشكل يومّي  سةشخص يدخل مباني املؤّس  يجب توثيق االسم الكامل لكلّ 
ّ
ذلك: املوظفين، أفراد الط

فيالتربوّي، 
ّ
توقيعه  و   ة كّل شخص،وإلخ... يجب قياس درجة حرار   ،األوصياءأو  ، األهالياملوردين ،ةاخليّ املدرسة الّد  موظ

(تّ العلى نموذج  
ّ
 .صريح )مرفق في نهاية امللف

 زيارات األهل والعائلة: 

 املدرسة الّد   مبنى  إلى   وتحديًداار إلى املؤّسسة،  يمنع إدخال الزّو  •
ّ
دهم مدير ذين يحّد اخلية، باستثناء األشخاص ال

 املؤسسة على أنهم أساسّيون. 

تي ُتجرى بواسطة الوسائل املرئيّ ينبغي تفضيل املكاملات اليوميّ  •
ّ
ة، مثل مكاملة فيديو من خالل الحاسوب أو ة ال

 ة قدر اإلمكان.اخليّ درسة الّد ة إلى امليارات العائليّ الي تقليل الزّ الهاتف، وبالتّ 

 .وطاوالت فيه  مقاعدبخصوص زيارات األهل، يجب إنشاء موقع محّدد وثابت، ووضع   •

ربوّي.   زيارة وليّ  •
ّ
اقم الت

ّ
 األمر متاحة فقط بتنسيق مسبق مع الط

 عند مدخل املؤّسسة، كما هو مذكور، يجب قياس درجة الحرارة وتوقيع الوالد على إقرار صّحّي أمام   •
ّ
ف املوظ

 املرافق. 

 سة. جول في موقع املؤّس ة، وال يمكن له التّ اخليّ ابة الّد األمر خارج البوّ   يكون االجتماع مع وليّ  •

 . وضع قناع على األنف والفمّ   والّتلميذاألمر    يجب على وليّ  •

 يرافق االجتماع ويشرف عليه عضو طاقم تربوّي.  •

 .والّتلميذاألمر    بين وليّ عد مترين على األقّل  يجب الحفاظ على مسافة بُ  •

 .الّتقبيليجب االمتناع عن االّتصال الوثيق مثل العناق و/أو املصافحة و/أو  •

رب بأدوات مشتركة. •
ّ
 ُيحظر األكل والش

 ، فُيوص ى أن تكون املنتجات معّبأة. للّتلميذ األمر معافى/سليًما ويريد إيصال معّدات أو طعام    إذا كان وليّ  •

•    
ّ
اقم.عام من خالل  يتّم نقل املعّدات أو الط

ّ
ف من الط

ّ
 موظ

 

 إرشادات خاّصة في مجال الّتعليم في املدارس الّداخلّية: 

عليمّية
ّ
الت الّصف    :املرحلة 

اني عشر  -الّسابع
ّ
 الث

الميذ   عدد املؤّسسات/
ّ
م مدمج الت

ّ
 إغالق  تعل

بيبة 
ّ
 3,500-  /46 10,500-  /46 10,500-  /46 قرى الش
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 مبادئ قيادّية: 

 . ة املجاورة لهااخليّ لتعاون بين مديري املدارس ومديري املدارس الّد ا .1

ة  
ّ
بيبة/املدرسة الّد   لتالميذ  الّتعليمستتّم إدارة خط

ّ
إليها   يشارة )اخليّ املدرسة الداخلية من قبل مدير قرية الش

 فيما يلي باملؤسسة( بالتعاون مع مدير املدرسة. 

ذين تقع مدرستهم خارج    تالميذ .2
ّ
 املدرسة الّداخلّية:املدرسة الّداخلّية ال

 ة للتّ إذا كان ممكًنا، يجب إعطاء األولويّ  •
ّ
مينمن قبل  ،ةاخليّ املدرسة الّد  مبنىم داخل عل

ّ
إلى املدرسة   يصلون  معل

 اخلية. الّد 

 إذا لم يكن التّ  •
ّ
 ة في املدرسة.اخليّ املدرسة الّد   تالميذاخلية نفسها، فسوف يدرس  املدرسة الّد   مبنىم متاًحا في  عل

بيبة .3
ّ
م في قرى الش

ّ
 تفعيل مراكز الّتعل

 ة صعوبة في التّ اخليّ املدارس الّد   تالميذيواجه عدد غير قليل من   •
ّ
 والتّ   ،م بشكل عامّ عل

ّ
، م عن بعد بشكل خاّص عل

إضافيّ  تقوية  إلى  التّ لذا فهم بحاجة  مركز  في  تقام   ة 
ّ
التّ   م. سيتمّ عل اإليجابيةالتركيز على     ،عزيزات 

ّ
الث قة وبناء 

مفس وزيادة  بالنّ 
ّ
سّرب.   الّتالميذعند    لتقليص الفجوات  وذلك  ،دافع الّتعل

ّ
 ومنعهم من الت

د  دعم متعّد   غالفة، من أجل إنتاج  اخليّ املدارس الّد   لتالميذ  دقيق ومنهجيّ   دينامّي   مسح  إجراء  يجب الحرص على  •

 شباب.  وعاملين  اتين ومستشار اجتماعيّ   وعاملين   مرشدينشمل  ، يصاتخصّ التّ 

ف  ،ةيقوم مدير املركز بإعداد خطة تعليميّ  •
ّ
بشكل منتظم مع   من خالل اإلنترنّت   للعملمدّربين ومّدرسين    ويكل

 
ّ
 مي املدرسة.معل

 يجب   •
ّ
 مع إدارة املدرسة.   محّفز للعالمةعلم، والنظر في  كز التّ اعلى استخدام موارد مر   الّتالميذ  حث

ا، يجب توثيق حضور   •    الّتالميذيوميًّ
ّ
راسة لّد مين )دخول، خروج ، مّدة املكوث، الحضور في مجموعات اواملعل

 عم(. والحضور في طواقم الّد 

 دقيقة.  15ة االستراحة عن  مّد   وال تقّل   ،دقيقة  45رس عن  ة الّد ال تزيد مّد  •

 يجب تشغيل مراكز التّ  •
ّ
 باح أيًضا. م، عند الّضرورة، في الصّ عل

 

 الّتعليم فوق االبتدائّي   م في املدرسة وفًقا إلرشادات قسم يالتعل  سيتمّ 
ّ
 تحديثها من وقت آلخر.   تي يتمّ ، وال

 

 1,500-  /36 12,000-  /173 12,000-  /173 املدارس الّداخلّية 

 5,000-  /82 22,500-  /219 22,500-  /219 املجموع 
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 سيناريو الّتعليم املدمج: 

•  
ّ
التّ   في املدرسة  الّتالميذم  يتعل رائح عن بعضها، مع الحرص على 

ّ
بقات/الش

ّ
الفيزيائّي/ بحضور م  يعلبفصل الط

مع األخذ    ة،اخليّ الّد عاون مع مدير املدرسة  تحديد الفصل من قبل مدير املدرسة بالتّ   املدرسة، ويتمّ   إلى  فعليّ 

في أسابيع   : تعليم فيزيائّي/ تعليم بحضور فعليّ خطوط عريضةنموذج لوطبيعتها.  سة االعتبار حجم املؤّس  بعين

مختلفة،   أو شريحة  يومين طبقة  كّل  انوّية، 
ّ
الث للمدارس  وأسبوع  اإلعدادّية  للمدارس  أسبوع  مثل:  منفصلة، 

 وهكذا.

، حسب ظروف املكان الّتالميذأو في منازل  ،أو في مبنى املدرسة ،ةاخليّ م عن بعد في مبنى املدارس الّد يالتعل يتمّ  •

 سة.وقرار إدارة املؤّس 

 ين.الخارجيّ   والّتالميذاخلية  املدارس الّد   تالميذفي املدارس، لن يكون هناك فصل في مجموعات الّتعليم بين   •

 سيناريو الّتعليم في ظّل إغالق تاّم: 

   الّتالميذ •
ّ
مون  ية ساخليّ املدرسة الّد ذين يبقون في  ال

ّ
   في املدرسةتعل

ّ
امع معل بحضور فعلّي في /ميهم تعليًما فيزيائيًّ

الخارجيّ   لتالميذبموازاة  ،  املدرسة ذين    يناملدارس 
ّ
 ال

ّ
يحّد   منمون  سيتعل تي 

ّ
ال ة 

ّ
للخط مدير منازلهم، وفًقا  دها 

 اخلّية.نسيق مع مدير املدرسة الّد املدرسة بالتّ 

فون ن(  واملتقاعدو   الجامعّيين  ميذكالّتال عون )املتطوّ  •
ّ
مات    واملوظ

ّ
باب )معل

ّ
متطّوعون في الخدمة    ،متجّنداتالش

 والخدمة الوطنيّ الجماهيرّية  
ّ

على   املحافظةمع    ة،اخليّ الّد ب املدارس  ة( سيتوسطون ويدعمون ويساعدون طال

 ووضع الكمامات. مسافة تباعد

   الّتالميذ •
ّ
بحواسيب نّقالة، حّتى  قدر املستطاع  ة، سيتّم تجهيزهماخليّ املدرسة الّد ذين يختارون عدم البقاء في  ال

 
ّ
نوا من الّتعل

ّ
 الخارجّيين.  كالّتالميذم في منازلهم  يتمك

 

 الّدعم العاطفّي/الّنفس يّ 

  للّتالميذ   كّل الوقت  عم العاطفّي تقديم الّد   س يّ واملؤّس   اإلدارّي   ون في املقّر ون واملعالجون الّنفسيّ يواصل العاملون االجتماعيّ 

 وظائفهم/نشاطهممن أجل تقليل القلق خالل هذه الفترة واالستمرار في    وذلك   ،عم العاطفّي إلى الّد   واملحتاجينواملوظفين  

 . حو األمثلعلى النّ 
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ف 
ّ
 تصريح املوظ

 

م/طالب جامعّي/
ّ
 )ترجى اإلحاطة(   ؟  دمتطّوع/ مورّ /وطنّيةخدمة    /سنة خدمة  /ةتطّوع في الخدمة الجماهيريّ ممعل

 __ االسم والعائلة: __________________________ 

 __ رقم الهوّية: _____________________________ 

 

 ____________________________________ الّداخلّية: _ املدرسة  /الّتعليميّ   اإلطاراسم  

 رقم الهاتف: ____________________________ 

 

 أنا أصرّح بأّنني: 

 درجة مئوّية.  38بقياس درجة حرارتي صباًحا، ولم تكن أعلى من  قمت   .1

 ، أو أّي عوارض تنفّسية أخرى(.2ليست لدّي أعراض كورونا )سعال، صعوبة في الّتنّفس .2

 درايتي، لم أكن على اّتصال وثيق بمريض كورونا في األسبوعين املاضيين.  على حّد  .3

 

 

 

ف   الّتاريخ
ّ
 ّتوقيع ال   رقم الهوّية   اسم املوظ

 ______________   _________________   ________________   ___________ 

 

 

 

 

 

 
 حالة مزمنة مثل الّربو أو حساسّية أخرى. استثناء سعال أو صعوبة في الّتنّفس بسبب ب 2



13 
 

 

 تصريح األهل/ولي أمر 

 

بيبة/حضرة  
ّ
 املدرسة(.   املدرسة الّداخلّية _________________________________ )اسم القرية/  مدير قرية الش

 تحّية وبعد،

بيبة/املدرسة الّداخلّية   أمر/وص يّ   املوضوع: تصريحات وليّ 
ّ
 بشأن عودة ابننا/ابنتنا إلى قرية الش

ابنتنا    ة في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، أمض ى ابننا/عليميّ سات التّ بعد قرار الحكومة اإلسرائيلية بتقييد أنشطة املؤّس 

بيبة/
ّ
تي  اخليّ املدرسة الّد   األسابيع املاضية في املنزل وليس في قرية الش

ّ
 ة ال

ّ
م ويقيمم/يتعل

ّ
 في األّيام االعتيادّية.   فيها تقيم    /تتعل

تي سيتعّين فيها على  إا سبق ذكره، ومن حيث  وعلى الرغم ممّ 
ّ
ال الّزمنّية  ين  اإلسرائيليّ   الّتالميذّنه لم يعرف َبعُد ما املّدة 

  غيب فيها عن املدارس، وفي ضوء قرار املدير العامّ التّ 
ّ
بيبةاملقيمين في قرى  للّتالميذماح ّس عليم بالربية والتّ لوزارة الت

ّ
  / الش

بيبة، واملعنّيينعودة  و االستيطاني، الّداخلي    عليم التربية والتّ   مديرّية  ة تحت إشرافاخليّ املدارس الّد 
ّ
بالعودة للمكوث    الش

تي يسكنون فيها في األّيام االعتيادّية
ّ
 ،في املدرسة الّداخلّية ال

 بموجب هذا:   أصرّحفي هذه الفترة أيًضا،  

 الوص ّي(.  _________________________________ )االسم الكامل لولّي األمر/أنا   .1

 صاحبة رقم هوّية: _____________________________   صاحب/ .2

اب/ة(  /والدة  والد/ .3
ّ
 الوص ّي على __________________________ )االسم الكامل للش

 صاحبة رقم هوّية: _______________________________   هي صاحب/  وهو/ .4

ذي/ .5
ّ
تي يقيم/  وال

ّ
بيبة/  ال

ّ
 املدرسة الّداخلّية: ___________________________   تقيم في قرية الش

 لدّي لغاية اآلن:ما يلي، وفق ما هو معلوم  بأّصرح  

 ة بالحجر املنزلّي حسب إرشادات وزارة الّصّحة.  ابنتي غير ملزم/  ابني/ .1

إلى املنزل من    ا  /ودتهابنتي على اّتصال وثيق بمريض كورونا في األسبوعين املاضيين، منذ ع  تكن ابني/  لم يكن/   .2

بيبة/املدرسة الّداخلّية
ّ
 . قرية الش

3.  
ّ
 معلوم لدّي أنه على موظ

ّ
 و ة  ّح الّص   تيفوا وفًقا إلرشادات وزار اخلّية أن يتصرّ املدرسة الّد   بيبة/في قرية الش

ّ
ربية  الت

 عليم.والتّ 

بيبة/على  اعتراض    أّي   ليس لدّي  .4
ّ
في قرية الش

ّ
   ة و/اخليّ املدرسة الّد   أن يقوم طاقم موظ

ّ
ذين ينوبون أو أولئك ال

، وإعطاء  الّصّحّية  ا  /ابنتي من أجل فهم حالته  ابني/ابنتي، وطرح أسئلة على    عنهم بإجراء فحوصات حرارة البني/

 ابنتي تعليمات أخرى للتّ   ابني/
ّ
 . 3بفيروس كورونا   ا  /و/أو عدم إصابته  ا  /د من إصابتهأك

 
 الفحوصات واإلستجوابات ستجرى قدر اإلمكان على يّد ممّرضة املدرسة الّداخلّية.   3
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 . الّضرورة  هتقتضي  حسبما ا    /ه سيتم عالجهابنتي بفيروس كورونا، فأنا أعلم أنّ   ن، ال سمح هللا، إصابة ابني/ إذا تبيّ  .5

 ذلك، أتيت اليوم )تاريخ(: _________________________________________________ وبموجب  

 

ع:  
ّ
 املوق

 

 ______________________________________    _______________________________ 

 )الّتوقيع(        الوص ّي(  )اسم ولّي األمر/
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