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هذا الُكتيِّب
بية  الرترَّ اكة مع وزارة  بالشرَّ املعلِّم  إبداع  ذه مركز  نفرَّ الذي  النرَّزاهة(  )نادي  تجربة مشوع  الُكتيِّب يحوي خالصة  هذا 

فافيّة – أمان يف عدد من املدارس الفلسطينية يف عام 2018.  والترَّعليم وبتمويل من ائتالف من أجل النرَّزاهة والشرَّ

ورة أْن تعبِّ عن رأي الّشكاء املشفني عىل هذا الُكتيِّب  وكلُّ اآلراء الواردة يف الُكتيِّب تعبِّ عن أصحابها، وليس بالضرَّ

واملموِّلني إلصداره.

ره ودققه لغويًّا: رائد حامد حرَّ

رام الله –ص.ب 1948

هاتف 2959960-فاكس 2966481

E-mail:tcc@teachercc.org

Web:www.teacher creativity center

تم تنفيذ املشوع ضمن مشاريع مركز إبداع املعلِّم
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مقدمة

يعكس هذا الُكتيِّب لوحة تكاد تكون واضحة األلوان واملالمح والزّوايا حول مشوع )نادي النرَّزاهة( الذي نّفذه مركز إبداع املعلِّم 

فافية؛ ليجسد ذلك التّعاون بني الّشكاء بكّل  بية والترَّعليم وبتمويل من ائتالف أمان من أجل النرَّزاهة والشرَّ اكة مع وزارة الرترَّ بالشرَّ

جوانبه الفنيرَّة واإلدارية واإلرشافيّة.

مشوع )نادي الّنزاهة( جاء يف سياق يخدم الطّالب الفلسطيني صاقاًل لشخصيته، ومعزِّزًا من مفاهيم وقيم الّنزاهة والّشفافية، 

ليس يف املدرسة الفلسطينية فحسب، بل أيًضا يف املجتمع ومؤسساته ككّل، ِمن ُهنا كان املشوع منسجًم مع فلسفة وزارة 

زة وداعمة. بية والترَّعليم وتوجهاتها يف توفري بيئة آمنة محفِّ الرترَّ

التي  الّنادي  يف  املشاركة  املدارس  واختيار  الّشكاء  مع  الترَّفاهم  مذكرة  من  بدأ  الّنزاهة  نادي  توثيًقا ملسرية  الُكتيِّب  يُعدُّ هذا 

بلغ عددها 15 مدرسة يف املحافظات الّشمليّة، وتدريب املعلمني املشفني عىل النادي ومتابعة األفكار التي كانت عبارة عن 

فافيّة فيها وسريها وفق األصول  الّنزاهة والشرَّ التّأكّد من مدى توفّر  الثّامن ذات أهميّة، فعملوا عىل  ف  قضايا رآها طلبة الصرَّ

مها الطّلبة، وصواًل إىل تكريم هؤالء الطّلبة  والترَّشيعات، ثّم عمليّة التّحكيم التي اجتازتها 9 مبادرات من أصل 15 مبادرة قدرَّ

وإجراء جلسة تقييمة للبنامج، فكان ذلك كلّه حصيلة جهود جمعيّة مثمرة وثّقت للنهج العلمي يف العمل. فهذا الُكتيِّب يحوي 

بني غالفيه باإلضافة إىل مسرية نادي الّنزاهة يف عام 2018م، ملّخصات للمبادرات التي قّدمها الطّلبة، حول القضايا التي تناولوها 

يف مبادراتهم.

م شكرنا للشكاء من وزارة الرّتبية والتّعليم العايل، بخاصة اإلدارة العامة لألنشطة الطاّلبية، والّداعم  يف ختام هذا الترَّقديم، نقدِّ

فافية، ولكّل املعلّمني واملشفني، ومنسقة املشوع يف مركز إبداع املعلم عبري سمودي، والّشكر  ائتالف أمان من أجل النرَّزاهة والشرَّ

موصول إىل كلِّ َمن عمل عىل إخراج هذا الكتيِّب عىل صورته هذه.

مركز إبداع املعلِّم
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رؤية مركز إبداع املعلم

األهداف االسرتاتيجية للمركز

رسالة مركز إبداع املعلم

وملتزمون  ومعارصون،  ومتسامحون  ومنتجون  مبادرون  فلسطينيون 

بهويتهم الوطنية ويشاركون بفاعلية يف بناء مجتمع دميقراطي ومدين.

فلسطينية  حكومية  غري  منظمة  هو  املعلم  إبداع  مركز 

الفاعلني  متكني  عىل  تعمل  اجتامعيا،  ومسؤولة  تعليمية 

النوعي  التعليم  نتائج  تحقيق  من  الرئيسية  واملجتمعات 

وتعزيز حقوق اإلنصاف واملساواة واإلدماج.

تعزيز دور التعليم يف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان	 

 متكني الشباب الفلسطيني من تطوير وتطبيق القيم املدنية 	 

والتطوعية للحفاظ عىل الرتاث الثقايف الوطني.

 إعادة دمج األطفال الذين يواجهون ظروفاً صعبة يف بيئاتهم 	 

االجتامعية - التعليمية الطبيعية.

 تحقيق التميز التشغييل للمركز إدارياً ومالياً لتحقيق رسالته	 
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نادي النَّزاهة فكرة ومبادرة

..بدًءا  الّنزاهة«  »نادي  عىل  وء  الضَّ القسم  هذا  يسلِّط 

الّشكاء،  بني  وقعت  التي  التَّفاهم  ومذكرة  فكرته  من 

تخطيط  من  ذلك  تبعت  التي  والفعاليات  واإلجراءات 

وتدريب وتحكيم وتكريم وتقييم للمشوع؛ ليكون جزًءا 

توثيقيًّا ملسرية نادي الّنزاهة يف فلسطني. 

القسم األّول

11 10
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النـــــــادي

القسم األّول

»نادي النرَّزاهة« هو ناٍد طاليبٌّ، يبحث عن مبادرة يف املدرسة أو املجتمع من مختلف جوانبها؛ ليتحقق من مدى 
املدارس  ذ يف عام 2018م يف عدد من  نُفِّ فافيّة يف إجراءاتها، والّنادي يضمُّ عدًدا من طلبة املدرسة  النرَّزاهة والشرَّ
ف الثّامن، يف الفصل الّدرايس. وتّم اختيار معلِّم  مليّة يف فلسطني، يف إحدى شعب الصرَّ الحكوميّة يف املحافظات الشرَّ
بية والترَّعليم ومركز  التّنشئة واالجتمعيّات أو أّي معلِّم آخر تنطبق عليه املعايري التي اصطلحت وزارة الرترَّ مادة 

إبداع املعلِّم عليها؛ ليشف عىل فكرة املبادرة وتنفيذها من قبل الطّلبة. 

بية والترَّعليم، يف مقرِّ الوزارة  كانت بداية االنطالق مبذكرة التّفاهم التي وقِّعت بني مركز إبداع املعلم ووزارة الرترَّ
يف  صدى  ويلقى  وحيوية،  بقوة  لينطلق  للنادي؛  ميالد  شهادة  مبثابة  املذكرة  هذه  وكانت   ،2018/8/13 بتاريخ 
بية  الرترَّ قيم  تعزيز  يف  والترَّعليم  بية  الرترَّ وزارة  سياسات  مع  انسجاًما  املدريس،  واملجتمع  بوي  الرترَّ والوسط  اإلعالم 
فافيرَّة ونظم املساءلة يف املجتمع  املدنيرَّة وحقوق اإلنسان لدى الطّالب الفلسطيني، ونش قيم النرَّزاهة ومبادئ الشرَّ

باب الفلسطيني قادر عىل الترَّغيري املجتمعي اإليجايب. الفلسطيني وتعزيزها، واملساهمة يف إنشاء جيل من الشرَّ

التي وضعتها وزارة  التّنشئة واالجتمعيّات أو أّي معلِّم آخر تنطبق عليه املعايري  تّم اختيار معلِّم مادة 
بية والترَّعليم ومركز إبداع املعلِّم؛ ليشف عىل فكرة املبادرة وتنفيذها من قبل الطّلبة. وِمن ثمرَّ عمل  الرترَّ
مركز إبداع املعلِّم عىل تدريب املعلّمني املشفني لقيادة الّنادي مع الطّلبة، وتعميم الفكرة عىل كلِّ املدرسة، 
ف الثّامن؛ لضمن استمرارية العمل بإرشاف ذايت من إدارة املدرسة واملعلِّم املشف. وأصبح  بتنفيذ من الصرَّ
املعلم عىل معرفة بكيفية الوصول إىل أفكار مشاريع وكيفية تقييم هذه األفكار وتصميم خطة املشوع 
أساليب  ومعرفة  واملاديّة  واملاليّة  البشية  املشوع  موارد  إدارة  ومعرفة طرق  الرئيسية  عنارصها  بكامل 

الترَّوجيه واإلرشاف عىل املشوع عند تطبيقه ومعرفة كيفيّة الترَّعامل مع املشوع عند انتهائه. 

تدريب واستعداد قبل االنطالق»نادي النَّزاهة« .. فكرة

نادي النَّزاهة ..شهادة ميالد
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نادي النَّزاهة أهداف محققة    1

كان الهدف من نادي النَّزاهة أن ندّرب املعلِّم والطّالب عىل منهجّية يّتبعها يف املدرسة وخارجها، إىل جانب:

تقديم مبادرات طالبيرَّة تستخدم منهجيّة التّعلّم عن طريق العمل )الترَّدقيق االجتمعّي( داخل املدرسة.( 1

فافيرَّة عند األطفال والطّلبة داخل املدارس الفلسطينيّة.( 2 تعزيز منظومة النرَّزاهة والشرَّ

بية والترَّعليم وترَّعليمتها داخل املدرسة.( 3 تفعيل دور الطرَّلبة يف املساءلة االجتمعيرَّة والرّقابة عىل تنفيذ أنظمة وزارة الرترَّ

فافيرَّة وطرق الترَّعامل معها. ( 4 نش الوعي بني الطّلبة بقضايا النرَّزاهة والشرَّ

نادي النَّزاهة والّتواصل بني الّطلبة   2

يُشكِّل املعلِّم الذي تمرَّ تدريبه وبدعم من مدير املدرسة نادي النرَّزاهة داخل املدرسة، وهذا الّنادي يكون الجسم الذي يحتضن أعمل 

ص املعلِّم  جزًءا من  الطّلبة ومبادراتهم التي أنجزوها داخل البيئة املدرسيرَّة أو املجتمعيّة يف عام 2018م. ِمن ُهنا، كان ال بدرَّ أْن يُخصِّ

فافيّة واملساءلة، وكذلك تبيان منهجيّة العمل يف املبادرة الطاّلبّية- التّدقيق االجتمعي، مبا  فيّة لتوضيح مفاهيم النرَّزاهة والشرَّ الحّصة الصرَّ

يتناسب مع سياق الّدرس، وتسجيل الطرَّلبة الذين لديهم رغبة باملشاركة يف هذا الّنادي بعضوية الّنادي، ثمرَّ يتوقّف املعلِّم عند املواضيع 

فافيّة التي انطلق الّنادي من أجلها.  التي مترُّ عىل الطرَّلبة يف املنهاج الفلسطيني وتتالقى مع معايري النرَّزاهة والشرَّ
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نادي النَّزاهة مبنهجّية واضحة   3

انطلق نادي النرَّزاهة مبنهجيّة وأسس واضحة ُوِضعت من البداية؛ لتتكامل الجهود ونصل إىل مخرجات سليمة، ومن مالمح هذه 

املنهجيرَّة:

بية والترَّعليم. بون يف وزارة الرترَّ - تدريٌب مستمرٌّ للمعلّم املشف املسؤول، قام به مدرِّ

- البدء بتشكيل الّنادي وتنسيب األعضاء، وِمن ثَمرَّ انتخابات.

- تنظيم لقاءات أسبوعيرَّة يف أيِّ وقت يحدده املعلِّم املسؤول.

فافيّة يف الترَّطبيق، مثال: مدى النرَّزاهة يف تطبيق  - طرح عدد من القضايا التي يودُّ الطرَّلبة مناقشتها يف سياق فحص مدى النرَّزاهة والشرَّ

تحتيرَّة  بنى  املقصف،  الحصص،  توزيع  املعلِّمني،  املدارس، عدد  تأهيل  اإلعاقة،  املدرسيّة: دمج ذوي  البيئة  تربويّة داخل  سياسات 

ذت...(، أو خارج البيئة املدرسيرَّة: التّدقيق عىل عمل الهيئات املحليرَّة يف املنطقة ... . نُفِّ

- اختيار قضيّة من القضايا وتبّنيها بناء عىل قرار الطرَّلبة باإلجمع أو الترَّصويت دون توجيه املعلِّم.

- وضع خطرَّة عمل وتنفيذها.

- تقديم تقرير النرَّزاهة من ِقبل نادي الّنزاهة يُظهر مساهمته يف اإلصالح يف حال ُوجدت أيُّ ُشبهة لعدم تطبيق معايري النرَّزاهة.

- الترَّغطية اإلعالميّة لألنشطة املتعلِّقة بالّنادي.

- عقد جلسات استمع مناطقيرَّة.

- عقد جلسة استمع مركزيرَّة.

- عقد جلسة تقييم للمشوع.
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املدارس املشاركة يف الّنادي   4

بية والترَّعليم موزرَّعة عىل املحافظات الّشمليّة، وتشمل مدارس ذكور وإناث  بلغ عدد املدارس املشاركة 15 مدرسة من مدارس وزارة الرترَّ
ومختلطة، ولعب مدى املشاركات الّسابقة للمدارس يف أنشطة توعويّة حول املحور ذاته دوًرا يف اختيارها لالنضمم إىل الّنادي.

عملية التَّحكيم    5

مررَّت عمليّة تحكيم املبادرات مبراحل وإجراءات عدة، بدًءا بجلسات االستمع املناطقيّة، حسب خطة املشوع يف املديريات من تاريخ 
2018/12/1، وكانت لجان الترَّحكيم تتشّكل من 3 محكِّمني متخصصني، وشملت عملية الترَّحكيم 15 مبادرة. وفاز منها 9 مبادرات متميزة 

يف قضايا كان الطّلبة قد رأوها قضية تستحق البحث والتّأكد من مدى نزاهة إجراءات الطرَّلبة. 

تكريم وإشهار   6

ُدعيت املدارس واملعلِّمون واملشفون إىل الحفل الختامي، يف تاريخ 2019/2/5م، الذي شمل عرًضا للمبادرات واألنشطة، من قبل مركز 
لت لالحتفال املركزي الذي أقيم يف رام الله، والذي تّم العمل عليها من قبل الطّلبة وبعد  إبداع املعلِّم، والعرض شمل تسع مبادرات تأهرَّ
أن طوروا الفكرة، فقاد إىل نتائج تستحقُّ الترَّكريم، متيرَّزت هذه املبادرات بالرّتكيز عىل قضايا يف مجتمع املدرسة ذات أهميّة للبحث 
بية  وإبرازها؛ حتى يتمكرَّنوا من الترَّغيري نحو األفضل، ويف نهاية االحتفال تمرَّ تكريم الطّلبة واملعلِّمني واملشفني بحضور وكيل وزارة الرترَّ

بية. والترَّعليم ورئيس مجلس إدارة مركز إبداع املعلّم ومدير عام مركز إبداع املعلّم، ومدير عام النرَّشاطات الطاّلبية يف وزارة الرترَّ



21 20

نادي النَّزاهة وجلسة تقييم    7

يف نهاية املشوع قام الّشكاء بعقد لقاء تقييمي لتجربة نادي النرَّزاهة، وذلك بتاريخ 2019/3/12، بحضور مدير عام األنشطة الطاّلبية يف 
وزارة الرّتبية والترَّعليم صادق الخضور، ومنسقة مشوع نادي النرَّزاهة يف مركز إبداع املعلِّم عبري سمودي، وتّم ذلك عب مجموعة بؤرية 
من الطّلبة واملعلِّمني واملشفني املشاركني يف هذا البنامج. وتخلل الّنقاش تقييم أثر البنامج عىل مستوى املعرفة واملهارة لدى الطّالب 
واملعلِّم، ومدى تقاطع محاور البنامج مع انخراط الطّلبة يف نشاطات مجتمعيّة هادفة. وأرشف عىل تقييم مجموعة الطّلبة د.إبراهيم 

بية والترَّعليم. الّنوري، وحبيبة الكيالين، ومحمد إسمعيل من وزارة الرترَّ

  

اإلعالم ونادي النَّزاهة    8

واكبت وسائل اإلعالم املختلفة من صحف ومواقع إلكرتونيّة وإذاعات ومواقع الترَّواصل االجتمعي وإذاعات مدرسيّة نشاطات نادي 
النرَّزاهة، حيث حفلت صفحات هذه املواقع بأخبار الّنادي منذ االنطالق، وغطرَّت فعالياته حتى توِّجت باالحتفال التّكرميي، فقد غطّى 
بية والترَّعليم، مروًرا بالفعاليّات والترَّكريم وعملية الترَّقييم. اإلعالم توقيع مذكرة التّفاهم، التي وقِّعت بني مركز إبداع املعلِّم ووزارة الرترَّ
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مبادرات نادي النَّزاهة

نادي  أعضاء  الطَّلبة  عمل  مبادرة،   15 الجزء  هذا  يضمُّ 

نضع  أن  وارتأينا   ، وتحرٍّ وتقصٍّ  بحٍث  من  عليها  النزاهة 

ملّخصات لها يف هذا الكُتيِّب؛ لتكون:

الفلسطينية. املدرسة  شهدته  مهّم  لنشاط  توثيًقا  أّوالً:   

وثانًيا: ليشكِّل تحفيزًا للطلبة أصحاب املبادرات يُضاف إىل 

مسريتهم يف املدرسة.

القسم الّثاين
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وليَّة والوطنيَّة:  ربط املبادرة بالتَّشيعات الدَّ

حيرَّة واآلمنة يف املدرسة، فكان املطلب بذلك من الحقوق املشوعة، من هنا تمرَّ االطالع عىل  مبا أنرَّ قانون الطرَّفل ينصُّ عىل توفري البيئة الصِّ

القوانني والترَّشيعات وربطها باملبادرة، بخاصة تعليمت وزارة الرّتبية.

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة للمشكلة:

بية والترَّعليم ومؤسسات املجتمع املحيل يف املنطقة بالتّعاون مع املدرسة  من بني الحلول التي اقرتحها الطرَّلبة هي مطالبة مديرية الرترَّ

لتوفري املِظلة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

توقيع مدورَّنة سلوك لنادي النرَّزاهة وتعهد الطّلبة بااللتزام بها. 	 

رسم جداريّة شعار الّنادي. 	 

الترَّعميم عىل الطّالبات وأولياء أمورهم بأهداف ورسالة الّنادي. 	 

تخصيص أيام إذاعيّة وتحضري مرسحيّات وتوزيع منشورات ومجالت حائط وتخصيص ركن للنادي تهدف لنش الوعي بقيم 	 
الّنزاهة وأدوات املساءلة.

عنوان املبادرة: تحسني البيئة املدرسيَّة ركٌن أسايسٌّ من أركان العمليَّة التَّعليمّية   1

املدرسة: بنات بردلة الّثانويّة/ املديريّة: طوباس   

املعلِّمة املشفة: هيفاء املساعيد   

بية والتَّعليم: مصطفى بشارات  املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

كون البيئة املدرسيّة الّنموذجيّة ركًنا أساسيًّا من أركان العمليرَّة التعليميرَّة الترَّعلميرَّة، انطلقت الفكرة للبحث عن توفري مقوماتها يف 

التي تشهد درجة حرارة  املدرسة، ومن هنا تطلرَّعنا إىل أهميّة وجود ِمظلة يف املدرسة، ومنطقة قرية بردلة/طوباس من املناطق 

مرتفعة؛ ما يتسبب يف صعوبة توظيف ساحة املدرسة والحرمان من ممرسة الفعاليّات املدرسيّة.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

ملية، وهي قريبة من  مليّة(، وتتبع ملحافظة طوباس واألغوار الشرَّ قي من فلسطني )األغوار الشرَّ مل الشرَّ بردلة قرية فلسطينيرَّة تقع إىل الشرَّ

نهر األردن، ويعمل سكان القرية يف الزِّراعة وتربية املوايش؛ فتعدُّ القرية سلّة غذائيّة لفلسطني، فيها جمعيرَّة زراعيرَّة ومشتل وثالث مدارس 

وروضة، كم أنرَّ أهايل القرية يهتّمون بالترَّعليم.



مدرسة بنات بردلة الّثانوّية
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حّية يف مدرسة ذكور واد الفارعة األساسّية       2 عنوان املبادرة: تنفيذ الوحدة الصِّ

املدرسة: مدرسة ذكور واد الفارعة األساسيَّة/ املديرية: طوباس   

املعلِّم املشف: ضياء أبو عرة 

بية والتَّعليم: مصطفى بشارات  املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

حيرَّة داخل املدرسة من عروض أسعار وآليّات الّصف والترَّنفيذ.    االطالع عىل كيفيرَّة تنفيذ الوحدات الصِّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

ملية، يبلغ عدد سكان القرية 4000 نسمة، وتعدُّ الّزراعة مصدًرا  قرية واد الفارعة يف شمل فلسطني تتبع محافظة طوباس واألغوار الشرَّ

ر جزء كبري منها إىل الخارج. أساسيًّا لدخل أهايل القرية؛ فيزرعون الخضاوات، التي يُصدرَّ

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

بية والترَّعليم التي تنّص عىل رضورة توفّر وحدات صحيرَّة معينة يتناسب مع عدد الطرَّلبة يف املدرسة،  تم ربطاملبادرة بتعليمت وزارة الرترَّ

المة. مع املحافظة عىل الصحة والسرَّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطَّلبة ملشكلة املبادرة:

  إيجاد وحدات صحيرَّة كافية لعدد الطّلبة يف املدرسة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطَّلبة لتنفيذ الحلِّ املّتفق عليه: 

حيّة قبل اإلصالح وبعده، وإطالع إدارة املدرسة ومجلس أولياء األمور وأعضاء نادي النرَّزاهة  جمع املعلومات والبيانات عن الوحدات الصِّ

ف، واستدراج عروض األسعار. عىل آليات جمع األموال والصرَّ



مدرسة ذكور واد الفارعة األساسيَّة



35 34

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطَّلبة ملشكلة املبادرة:

  عقد اجتمع ملديري ومديرات املدارس مع رئيس البلدية لتحديد احتياجات كّل مدرسة، وذلك يف بداية كّل عام، وأن يُفتح باب 

للنقاش بني املديرين ورئيس البلدية، وذلك لتحديد أولويات الخدمات.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطَّلبة لتنفيذ الحلِّ املتَّفق عليه: 

الخاصة  الفيسبوك  وتفعيل صفحة  األمور،  أولياء  ومجلس  الثّامن  ف  الصرَّ لطالبات  املعارف  تعريفيرَّة حول رضيبة  عمل  ورشة  عقد 

باملدرسة، وعقد اجتمع ألولياء األمور وتوزيع نشات عن رضيبة املعارف، وإجراء مقابالت للبحث يف قضيّة رضيبة املعارف، وتوزيع 

استبيان وتحليل نتائجه.

النَّتائج

عدم وجود رضا تام من مديري املدارس من الخدمات املقّدمة لهم من قبل البلديّة. وتوجد دراسة لتحويل بند الّصيانة إىل رضيبة 

نوات القادمة. معارف يف السرَّ

 التَّوصيات

أن يتّم تحديد مبالغ مقطوعة من ميزانيّة البلديّة يف الّسنة املاليّة تحت بند صيانة املدارس؛ ألّن ميزانية املعارف غري ثابتة لكّل مدرسة 

سنويًّا، وإمنا حسب إمكانيّات البلديّة املاديّة، وقد قّدر لعام 2018 بـ 45000 شيقل. 

عنوان املبادرة: رضيبة املعارف    3

املدرسة: اليابانّية األساسّية للبنات/ املديرية: طوباس   

املعلِّمة املشفة: نهال عبد الهادي    

بية والتَّعليم: أمجد خضريي املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

نوي الّصايف،  رضيبة املعارف هي رضيبة تُستوىف من مشّغيل األبنية يف املناطق البلديّة سنويًّا عىل أال تتعدى 7% من بدل اإليجار السرَّ

كم قُّدر مبوجب قانون رضيبة األرايض داخل املناطق البلدية، وتُنفق هذه الّضائب عىل إنشاء املدارس أو استئجار أو صيانة أو 

تأثيث، وكّل ما يتعلرَّق باملدارس فقط.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

قي من مدينة جنني، ويبلغ عدد سكانها    قرية عقابا هي إحدى قرى محافظة طوباس واألغوار الّشملية، والتي تقع إىل الجنوب الشرَّ

10000 نسمة، ويهتّم أهايل القرية بالترَّعليم، وتوجد يف القرية ست مدارس وروضتان.

وليَّة والوطنيَّة:  ربط املبادرة بالتَّشيعات الدَّ

تّم ربطاملبادرة بقانون الهيئات املحليّة  وقانون الرتبية والتًّعليم العام، واألنظمة التي تنظّم عملية تحصيل رضيبة املعارف ورصفها.
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عنوان املبادرة: العدل يف التَّعامل مع الّطالب املشاكس    4

املدرسة: مدرسة البريوين األساسّية / املديريّة: طوباس   

املعلِّم املشف: حسني عبد الرّحيم دراغمة    

بية والتَّعليم: مصطفى بشارات  املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

لوكيات غري املرغوبة فيها، وهل هذه  غب من قبل الطرَّلبة واإلجراءات املترَّبعة يف ضبط السُّ متحورت املبادرة حول العنف املدريس والشرَّ

اإلجراءات تؤخذ بحّق الطّلبة بشكل عادل أم ال؟ وهل هي ضمن القوانني والعقوبات املترَّبعة واملنصوص عليها وفق تعليمت وزارة 

بية والترَّعليم؟ الرترَّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

تقع مدرسة البريوين يف مدينة طوباس، وتُعّد طوباس من أهمِّ املناطق الّزراعيّة يف فلسطني، ويعتمد سّكانها بالّدرجة األوىل عىل 

الزِّراعة، ومن ثَمرَّ التِّجارة، ومتتاز أيًضا طوباس مبتانة الّروابط االجتمعيّة والعائليّة.

ولّية والوطنّية:  ربط املبادرة بالتَّشيعات الدَّ

وليرَّة والوطنيرَّة ترفض العنف وتعزز الحرية والكرامة اإلنسانية، مثل القانون العاملي لحقوق اإلنسان، وقانون الرّتبية  كلُّ الترَّشيعات الدرَّ

بية.  والترَّعليم العام، والترَّعليمت الّصادرة عن وزارة الرترَّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

بوي يف املدرسة مع العلم أّن له دوراً  بّناء يف املدرسة، ووضع حدٍّ ملشكلة االزدحام والترَّدافع عند املقصف،  تفعيل دور املرشد الرترَّ

وتوزيع املعلِّمني املناوبني يف أماكن مختلفة من ساحة املدرسة.  

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

قام الطرَّلبة بإجراء مقابالت مع مدير املدرسة واملرشد الرّتبوي واملعلمني الطالعهم عىل نتائج املبادرة، ووضع بعض الحلول، مثل تفعيل 

فوف، وهي عبارة عن إرشادات للطلبة، إىل جانب تفعيل مجلة الحائط للتعريف  باحيرَّة، وعمل ملصقات عىل مداخل الصُّ اإلذاعة الصرَّ

بالعنف وأشكاله وطرق الحّل. 

النَّتائج 

من النرَّتائج تفعيل دور اإلذاعة ومجلة الحائط، وتوعية الطرَّلبة بأرضار العنف وكيفيّة تجّنبه.

التَّوصيات 

رضورة وضع حلول للحدِّ من العنف يف املدرسة. واالستمع للطلبة للتعبري عن أنفسهم، وتفعيل دور املرشد يف املدرسة، وتوسيع 

الساحة وتفعيل املعلمني يف املناوبة.



املدرسة اليابانّية األساسّية للبنات
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اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، حيث ينّص عىل أنرَّ البش يولدون جميًعا أحراًرا، ومتساوين يف الكرامة والحقوق، وإعالن األمم املتحدة 

للقضاء عىل جميع أشكال الترَّمييز.

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

عقد اجتمع من قبل مدير املدرسة للمعلمني إلطالعهم عىل املشكلة والعمل عىل الحدِّ منها قدر اإلمكان، وتنفيذ لقاءات مع املرشد واملدير 
لوضع حلٍّ لهذه املشكلة، وتنفيذ أنشطة وتحضري كلمت وملصقات ولوحات بهدف رفع الوعي لدى املجتمع املدرس بالقضية ومخاطرها.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املّتفق عليه: 

تفعيل دور اإلذاعة املدرسيّة من خالل تقديم كلمت وقصائد، وإعداد استبيان، وعرض نتائج االستبيان عىل املدير واملعلمني من أجل 
وضع حّل للتمييز الظّاهر بني الطّلبة من قبل املعلمني. وااللتقاء باملرشد إلطالعه عىل النرَّتائج لوضع حلول للتمييز. 

النَّتائج 

عب حّل املشكلة جذريًّا خالل فرتة قصرية، لكن الطرَّلبة الحظوا وجود تغري ملموس للحّد من هذه الظّاهرة. من الصرَّ

الّتوصيات

الترَّمييز وأرضاره عىل الطّلبة بشكل خاص  فافيّة يف العمل ومخاطر  النرَّزاهة والشرَّ رضورة عقد ورشات عمل للمعلِّمني لتعريفهم بأهميّة 

فافيّة. وتعميم هذه الّدراسة عىل املدارس األخرى.  واملجتمع بشكل عام. وإضافة دروس يف املنهاج للمرحلة األساسيّة تتناول النرَّزاهة والشرَّ

عنوان املبادرة: ال للتمييز ونعم للنزاهة   5

املدرسة: مدرسة عقابا للذكور/ املديرية: طوباس   

املعلِّم املشف: حسن أبو عامر 

بية والتَّعليم: أمجد خضريي  املشف يف مديريّة الرتَّ

وصف املبادرة:

هناك متييز يف الترَّعامل بني الطّلبة، فقد ينحاز املعلِّم أو املدير إىل أحد الطرَّلبة بقصد أو من دون قصد، واالهتمم به ومدحه أكرث من زمالئه 

الطرَّلبة اآلخرين؛ ما ينعكس سلبًا عىل العمليرَّة الترَّعليميرَّة الترَّعلّميّة، فالترَّمييز يؤدي إىل أرضار نفسيرَّة عىل الطّلبة املهمشني وزرع الّضغينة 

والحقد بني الطرَّلبة وزرع الغرية يف قلوبهم. ويؤدي كذلك إىل نفور الطّلبة من املعلم واملادة وإثارة املشاكل.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

قي من مدينة جنني، ويبلغ عدد سكانها 10000 نسمة، ويهتم  عقابا إحدى قرى محافظة طوباس واألغوار الّشملية، وتقع إىل الجنوب الشرَّ

أهايل القرية بالتّعليم، فيوجد فيها ست مدارس وروضتان.

ربط املبادرة بالتشيعات الدولية والوطنية: 

وليّة والحقوقيّة تنصُّ عىل عدم الترَّمييز بأشكاله ومظاهره كافة، ومنها: جميع الترَّشيعات والقوانني الدرَّ
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رق الّداخلّية يف قرية حارس       6 عنوان املبادرة: تأهيل وتعبيد الطُّ

املدرسة: بنات حارس الثَّانويّة/ املديريّة: سلفيت  

املعلِّمة املشفة: انتصار عوض شمالوي

بية والتَّعليم: رامي نواس     املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

    متابعة خارجيّة لتوسيع وتأهيل الّشوارع الّداخلية داخل قرية حارس بدًءا من تاريخ 2018/2/8.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

ها من الّشمل سلفيت،    تقع قرية حارس عىل سفح تلة تحمّل اسمها، وتشف عىل منطقة واسعة، وهي تتبع محافظة سلفيت، ويحدُّ

ويوجد فيها عدد من املقامات الّدينيّة واملساجد والبك املنحوتة يف الّصخر.

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدوليَّة والوطنّية: 

بية والترَّعليم. تم الرّجوع إىل قانون املناقصات يف اتحاد الهيئات املحلية، وقانون مكافحة الفساد، وتعليمت وزارة الرترَّ

       

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

عر والفحوصات الخاصة باملشوع، وإيجاد مخطط هيكيل للقرية  إجراء املقابالت والحصول عىل العديد من املعلومات من عروض السِّ

وعمل أرصفة للشارع.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطَّلبة لتنفيذ الحّل املّتفق عليه: 

تأكد الطّالبات من قياسات الّشوارع، ودراسة املخططات املرفقة، والترَّأكُّد من مطابقتهم، وعمل معرض لنادي الّنزاهة يف املدرسة.

النَّتائج:

وارع تختلف من شارع آلخر،  ال يوجد مخطط هيكيل جديد لقرية حارس كباقي القرى، املخطط قديم زمن االحتالل. ومساحة الشرَّ

ايض نتج عنه أخذ مساحات مختلفة من أرض ألخرى، ومعارضة بعضهم لتوسعة  ويف الّشارع نفسه تختلف، واالعتمد عىل أسلوب الرترَّ

عت وُعبّدت. كم أنرَّ بعض  وارع؛ ألنهم اعتقدوا أنرَّ املشوع يتعّدى عىل ممتلكاتهم. وعدم وجود أرصفة للشوارع التي ُوسِّ الشرَّ

وارع ضيِّقة. الشرَّ

 

التَّوصيات: 

رضورة وجود مخطط هيكيل جديد يالئم عدد الّسكان كباقي املحافظات. وعمل أرصفة للشوارع وفق القانون، وليس بالرّتايض. 
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املدرسة: بنات حارس الثَّانوّية
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عنوان املبادرة: التَّربُّعات املدرسّية   7

املدرسة: دير إستيا للبنات/ املديريّة: سلفيت

املعلِّمة املشفة: عبري سليامن  

بية والتَّعليم  : رامي نواس     املشف يف مديريّة الرتَّ

وصف املبادرة:

متابعة التّبعات املدرسيّة من املجتمع املحيّل بقيمة 8000 شيقل، ومتابعة مسؤوليّة مواد البناء املوجودة يف املدرسة وحميتها من 

التّلف.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

هري من أشهر األوديّة يف فلسطني،  بلدة دير استيا تتبع محافظة سلفيت، وتعتمد عىل زراعة الّزيتون، وبالقرب منها يقع وادي قانا الشرَّ

وتوجد فيه مزارع الحمضيّات والفواكه، وعىل الرغم من ممرسات االحتالل إال أّن الوادي يعّد مكانًا سياحيًّا يقصده املواطنون.

ربط املبادرة بالّتشيعات الدولية والوطنية: 

بية. بية والتّعليم العام، وتعليمت وزارة الرترَّ تّم ربطاملبادرة بقانون الرترَّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطَّلبة ملشكلة املبادرة:

الحفاظ عىل الترَّبعات التي تقّدم للمشاريع املدرسيّة، ووضع آليرَّة لكيفيّة الترَّخلُّص من املواد التّالفة خارج املبنى املدريّس، إيجاد حلول 

لسّد العجز املايل الستكمل مشوع بناء الطّابق الثّالث يف املدرسة. 

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحل املتفق عليه: 

قام الطرَّلبة برصد الخسائر املوجودة يف املدرسة من مواد تالفة بسبب اإلهمل تقدر بقيمة 8000 شيقل، وتوعية الطّالبات من الخطر 

التّالفة، وعمل رسومات ومجّسمت ومجلّة حائط  البلديّة إلزالة املواد  الذي يشكله وجود هذه املخلّفات خلف املدرسة، ومقابلة 

فافيّة.    وإذاعة مدرسيّة تحمل قيم النرَّزاهة والشرَّ

النَّتائج:

من بني الّنتائج، إزالة املخلرَّفات من محيط املدرسة، وتوعوية الطّالبات بضر مثل هذه املخلّفات، وتغيري دور الطّالبات من متلقيّات 

للمعلومة للبحث عند ذوي العالقة.

التَّوصيات:

فافيّة داخل املدرسة وخارجها، وتطوير قدرة الطّالبات عىل البحث والترَّحليل واالستنتاج. رضورة تعزيز مبدأ النرَّزاهة والشرَّ



مدرسة دير إستيا للبنات
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عنوان املبادرة: حّق مدرستي يف رضيبة املعارف   8

املدرسة: مسقط للذكور/ املديرية: سلفيت 

املعلِّمة املشفة: سريين محمود جب     

بية والتَّعليم: رامي نواس  املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

بية والترَّعليم بهدف دعم  رضيبة املعارف رضيبة تُجبى لدعم التّعليم واملدارس، تُجبيها وتشف عليها البلديّة بالترَّنسيق مع  وزارة الرترَّ

املدارس. فمدرسة مسقط للذكور مل تحصل عىل أيِّ حّق لها من رضيبة املعارف بشكل تام، ويف عام 2015 /2016 مل تأخذ املدرسة 

ها بسبب الرّقمنة يف الترَّعليم املدريس؛ ألنرَّ مدرسة ذكور سلفيت األساسيّة أخذت جميع أموال رّضيبة املعارف. حقرَّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

مدينة سلفيت هي محافظة يتبع لها عدد من القرى، وتشتهر بزراعة الزرَّيتون.

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولية والوطنيّة: 

تّم ربط املبادرة بقانون الرتبية والترَّعليم العام، وتعليمت وزارة الرتبية والتعليم.

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

يبة، وطرح القضيّة عىل الطّلبة يف اإلذاعة املدرسة، وتوعية الطلبة  دراسة تشيعات رضيبة املعارف ومعرفة حّق املدرسة من هذه الضرَّ

بضيبة املعارف وكيفية تحصيلها من املواطنني، وعمل نشات توعوية حول تحصيل حقِّ املدرسة من الّضيبة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطَّلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

بية والترَّعليم/ سلفيت، وتم تحديد مواعيد مع بلدية سلفيت )تمرَّ  طرح القضيّة يف اإلذاعة املدرسيّة، وتنفيذ مقابلة مع وليد زهد من الرترَّ

الررَّّد بالرّفض بعدم استقبال الطلبة(، وتّم طلب مقابلة محامي البلدية، وأيًضا رفض مقابلة الطّلبة.
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مسّية    9 عنوان املبادرة: مشوع الّطاقة الشَّ

املدرسة: فرخة األساسّية/ املديرية: سلفيت   

املعلِّمة املشفة: هبة محمد أقرع       

بية والتَّعليم: رامي نواس  املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

مسيرَّة عام 2017 بنظام توليد الطّاقة، ويتكورَّن من 22 خليّة، بحيث يختلف اإلنتاج حسب الفصول،  تّم تزويد املدرسة بالطّاقة الشرَّ

مسيرَّة، فيجب أن تستفيد  فتنتج ما يقارب 1200 واط يوميًّا، ومتوسط استهالك املدرسة 600 واط. وبالتّايل هناك فائض من الطرَّاقة الشرَّ

منه املدرسة كدخل مادّي لها، ومل تحصل املدرسة عىل أّي مردود منها، فتقرر البحث يف القضيّة ومعرفة حيثيّاتها.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

فرخة قرية زراعيرَّة يف محافظة سلفيت، ويبلغ عدد سكانها 1650 نسمة. وتقع إىل جنوب غرب سلفيت عىل بعد 5كم منها، وترتفع عن 

سطح البحر 600م، ويُزرع يف أراضيها الحبوب والّزيتون والفواكه، ويف القرية عني ماء تدعى )عني بدران(. 

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

تمرَّ االستناد إىل قانون الهيئات املحليرَّة الفلسطينيّة مادة 15، وقانون الطّاقة املتجددة وكفاءة الطّاقة املتمثل )2 ،4، 11، 13(، ومشوع 

قانون الحّق يف الحصول عىل املعلومات مواد 2، 3، 4، 5.

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

  أرشف نادي النرَّزاهة عىل تسجيل كميات اإلنتاج واالستهالك املدريس، ومتابعة الّنادي لعمل نظام الطّاقة الّشمسيّة باملدرسة، وتعديل 

اء واالستهالك، وتحديد املسؤولني عن الفعاليّات،  االتفاقيّة ضمن البنود اآلتية: تفعيل نظام املراقبة، وآليّة املحاسبة، وتوضيح سعر الشِّ

وكيفية تعويض املدرسة عن الطّاقة املستهلكة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

واستدعاء  الّشمسيّة،  الطّاقة  تجاه  واملجلس  املدرسة  من  كّل  مسؤوليّات  عىل  واالتفاق  لالجتمع  القروي  املجلس  دعوة  البداية،  يف 

الطّاقة، والترَّعرُّف عىل محتويات الخاليا  اتباعها يف استهالك  التي سيتم  املهندسني املسؤولني عن تركيب الخاليا، ومناقشة اإلجراءات 

وكيفيّة قراءة عدادات الّداخل والخارج من الطّاقة، واتخاذ الخطوات العمليّة يف تحديد َمن املستفيد من الّناتج.   

النَّتائج:

يفيّة. وعدم متابعة املجلس القروي للطاقة، وال يُراجع املجلس لتزويد  هناك كمية كبري من استهالك الطّاقة يف أثناء اإلجازة الصرَّ

املدرسة باملردود املادي لها، ويتّم تحميل املدرسة مصوفات تابعة للمجلس القروي للمدرسة كاملخيمت والفرتة املسائيّة ملدارس 

أخرى، وإلزام املجلس بتعديل االتفاقيّة املوقعة لضمن استفادة املدرسة من نظام الطّاقة الّشمسيّة.

 

التَّوصيات: 

مسيرَّة. عمل تقارير شهريّة لكميّة اإلنتاج، ورضورة وجود آليات لتزويد املدرسة مبردود الطّاقة الشرَّ



مسّية مشوع الّطاقة الشَّ
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عنوان املبادرة: تكرار انقطاع التَّيار الكهربايئ يف مدارس بديا    10

املدرسة: بديا للبنات/ املديرية: سلفيت

املعلِّمة املشفة: ظريفة شقري      

بية والتَّعليم:  رامي نواس    املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

تاء؛ األمر الذي أّدى إىل تعطيل سري العمليّة التّعليميّة. لوحظ تكرار انقطاع التّيار الكهربايئ يف املدرسة، بخاصة يف الشِّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

مدينة بديا تتبع محافظة سلفيت، يف الناحية الشملية الغربية من محافظة سلفيت، عىل التالل الغربية من سلسلة الجبال املركزية 

املمتدة من الشمل إىل الجنوب يف الضفة الغربية عىل ارتفاع )344( مرتاً عن سطح البحر، ومزروع فيها الزيتون وأشجار الفواكه.

ولّية والوطنّية:  ربط املبادرة بالتَّشيعات الدَّ

القانون األسايس الفلسطيني الذي أكد عىل حق املواطن يف توفّر الخدمات بناء عىل مادة 10 يف بند الحقوق، واإلعالن العاملي لحقوق 

اإلنسان املادة 25، وقانون الهيئات املحليّة.  

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطلبة ملشكلة املبادرة:

توفري مصدر طاقة خارجي ومستقل عن الشبكة الّداخليّة للبلدية، وتركيب محطة خاليا شمسيّة، ومتابعة أعمل الّصيانة يف مدرستنا 

ومدارس البلدة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطَّلبة لتنفيذ الحلِّ املتفق عليه: 

مالحظة املشكلة يف املدرسة وتحديد األسباب، ومن ثَمرَّ زيارة مدارس بديا كاملة وتصنيف املدارس األكرث تضًرا من املشكلة نفسها، 

لرتكيب محطة خاليا  السطح  ملعرفة مدى صالحيّة  الطّاقة  مهندس سلطة  ومع  الكهرباء  البلديّة وقسم صيانة  رئيس  مع  الترَّواصل 

شمسية، إىل جانب التّواصل مع األهايل وتوعيتهم بضورة إتقان العمل عند التطّوع أو الترَّبع للمدرسة.

الّتوصيات: 

اعتمد املدرسة يف خطّة وزارة سلطة الطّاقة يف تركيب خاليا شمسيّة، واعتمد البلديّة فكرة تقوية الكهرباء يف املدارس والبدء يف 

عمل صيانة للكهرباء.
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عنوان املبادرة: معايري اختيار املدارس يف الرَّقمنة   11

 

املدرسة: مدرسة بنات بني نعيم/ املديرية: شامل الخليل    

املعلِّمة املشفة:  فاطمة منارصة    

بية والتَّعليم:  محمد أبو صحة املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

تساءلت طالبات املدرسة: ملاذا مل يتم اختيار مدرستنا لبنامج الررَّقمنة؟ وما هي األسباب التي أّدت إىل اختيار مدرسة بني نعيم 

األساسيّة للبنني بالّذات من دون املدارس األخرى؟  

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

تقع بني نعيم عىل جبال الخليل، وترتفع 970 مرتًا عن سطح البحر، وفيها مثانية عش مسجًدا، أهّمها مسجد لوط الذي ينسب إىل الّنبي 

لوط عليه السالم. ومن اآلثار التي ما زالت قامئة بقايا سور عاٍل مربع الّشكل عىل زواياه أبراج، لعلّه من بقايا الحصن الّروماين. وأهم 

األشجار املزروعة الزيتون والعنب واملشمش واللوز والتني.

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

بية والترَّعليم، ومنها وثيقة عطاء للرقمنة، ورد فيها رشوط البنية الترَّحتيّة ومواصفات األجهزة املطلوبة. القضية مرتبطة بشوط وزارة الرترَّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

إيجاد طريق متويل أخرى غري البلديات لترسيع الررَّقمنة يف املدارس، وتهيئة املدارس وأن تكون هناك مساواة يف اختيار املدارس بني 

الّذكور واإلناث.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحل املتفق عليه: 

دراسة رشوط اختيار املدرسة التي وضعتها الوزارة للتحقق من مدى النرَّزاهة، وزيارة البلدية ومديرية الرّتبية من قبل الطّالبات ملعرفة 

معايري تطبيق الررَّقمنة يف املدارس، واالطالع عىل عطاء الررَّقمنة، وعمل نشات ورسومات لنش ثقافة النرَّزاهة يف املدرسة ومحيطها.

النَّتائج 

اختيار املدرسة كان حسب مدى تطابق الّشوط واملعايري عىل املدرسة، وعدم تساوي أعداد العينات بني مدارس الّذكور واإلناث.

 التَّوصيات 

رضورة توفّر الّدعم املايل من املجتمع املحيل لتنفيذ مشوع الررَّقمنة.



61 60

عنوان املبادرة: توسيع شارع رأس العروض يف بلدة سعري   12

املدرسة: بنات صفية/ املديرية: شمل الخليل    

املعلِّمة املشفة: ميسون جنازرة

بية والترَّعليم: محمد أبو صحة املشف يف مديرية الرترَّ

وصف املبادرة:

رضورة توسيع شارع رأس العروض يف بلدة سعري، فاملشوع يالمس اهتمم الطرَّالبات؛ ألنهّن يعبن هذا الّشارع، وعدد كبري منهن 

يسكن يف الحي نفسه. فهو طريق مترُّ عليه الّشاحنات؛ ما يشكِّل خطرًا عليهن.

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

قي من الخليل، وتبعد عنها 8 كم، وترتفع 870م عن سطح البحر، وتقع يف موقع )صعري أو سيعور( مبعنى  سعري تقع إىل الّشمل الشرَّ

صغري يف العربية الكنعانيّة، ويف عهد الّرومان عرفت باسم )سيعور(، ويبدو أنّها من )سعر( مبعنى الّصخر والّشاهق.

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

قانون املناقصات يف اتحاد الهيئات املحليّة، وقانون مكافحة الفساد.

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

نويّة ووضع ميزانية املشوع من ضمنها، واالنتقال من بند إىل بند آخر حيث احتاج املشوع إىل ميزانية جديدة بنسبة  وضع امليزانيّة السرَّ

24%، وإزالة البسطات والتّعدي عىل الّشوارع من مسؤوليات البلدية. ويحّق للبلدية تعويض من تضر بسبب أعمل البناء يف الّشارع. 

وقررت البلدية تصليح جزء من الّشارع؛ فلم تتمكن من تصليح الّشوارع املحيطة، إيجاد طريق آخر للشاحنات، وعمل مواقف للسيارات.  

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املّتفق عليه: 

رشح الفكرة لطالبات املدرسة، وعقد مقابالت مع أصحاب املحالت للمرّة الثّانية للتأثري عىل وجهة نظرهم، وقد نجحن يف ذلك، وأبدى 

أصحاب املحالت إعجابهم بفكرة نادي النرَّزاهة.

النَّتائج: 

املشوع جيِّد، لكّنه غري كامل من وجهة نظر رشيحة ممن متت مقابلتهم، وتكلفة املشوع ضخمة مقابل الهدف الذي حققه. 

ويعتدي بعض أصحاب املحالت عىل األمالك العامة.

التَّوصيات

 رضورة إيجاد موقف للسيارات، وحّل مشكلة الّشاحنات.



توسيع شارع رأس العروض يف بلدة سعري
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عنوان املبادرة: مواصفات املقصف املدريس الّصحي     13

املدرسة: مدرسة صافا للبنات/ املديرية: شامل الخليل    

املعلِّمة املشفة: أروى العالمي   

بية والتَّعليم: محمد أبو صحة املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

تم التقدم باملبادرة من أجل تحقيق النرَّزاهة والّشفافيّة، والبحث عن األسس واملعايري املتّبعة يف تصميم وإنشاء املقصف املدريس 

والّسقف  كافية،  تهوية غري  املقصف من  املوجودة يف  املشكالت  أهمِّ  وء عىل  الضرَّ املعايري. وتسليط  تطبيق هذه  الّصحي ومدى 

حيّة. منخفض، وقريب من الوحدات الصِّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

قرية صافا تقع عىل بعد 12كم شـمل مدينة الخليل، ويوجد يف صافا 5 ينابيع ماء، ويُقّدر عدد سكانها حوايل 2000 نسمة.

  

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

بية والترَّعليم للمقصف الّصحي لعام 2017. االطالع عىل رشوط ومواصفات وزارة الرترَّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

عم املادي للمدرسة من املجتمع املحيل إليجاد بديل  زيادة امليزانيرَّة املخصصة للمدرسة من لجنة املعارف لبناء مقصف جديد، وتوفري الدرَّ

للمقصف، واملتابعة مع مجلس أولياء األمور إلمكانية توسيع ساحة املدرسة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

الّنزاهة واختيار األعضاء، إجراء  وضع مجموعة من اإلجراءات والخطط يف تنفيذ املشوع، وعقد لقاءات توعوية للطلبة حول نادي 

استطالع للمشكالت التي تواجه املدرسة، وإجراء مقابلة مع املديرة ومهندس البلدية والرّتبية، وإعداد رسومات وملصقات حول املشوع. 

التَّوصيات 

املزيد من الوضوح يف تطبيق القوانني املعمول بها يف املدرسة، واملتابعة من قسم الهندسة يف البلدية واملديرية لتنفيذ وتصميم املقصف 

املدريس حسب التّعليمت املنصوص عليها. وبناء مقصف للمدرسة ضمن املواصفات املعمول بها يف وزارة الرتبية والتعليم. 



67 66

عنوان املبادرة: مدى الّنزاهة والّشفافّية يف تضمني املقصف املدريس   14

املدرسة: مدرسة شهداء خاراس األساسية للبنني/ املديرية: شامل الخليل    

املعلِّم املشف: محمد حروب      

املشف يف مديرية الرّتبية والّتعليم: محمد أبو صحة

وصف املبادرة:

فافية يف إحالة املقصف املدريس عىل الّضامن الحايل، علًم  الترَّدقيق يف إحالة عطاء املقصف املدريس، وذلك ملعرفة مدى النرَّزاهة والشرَّ

م خدمات املبيعات اليوميّة لطلبة املدرسة. أنرَّ املقصف يقدِّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

مل الغريب من مدينة الخليل، وتقع مبحاذاة الخط األخض، وتمرَّ مؤّخرًا رسم حدود جدار الفصل العنصي عىل  بلدة خاراس  تقع إىل الشرَّ

حدود البلدة والذي صودر مبوجبه أكرث من ثالثة آالف دونم .

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

بية والترَّعليم، فإنرَّ إحالة املقصف تتم من خالل استدراج العروض، فتتم عملية تقييم العروض من الّناحية  حسب تعليمت وزارة الرترَّ

الفنيرَّة واملاليرَّة، وتقوم اللجنة مبتابعة سري هذه اإلجراءات والترَّأكّد من سالمتها.

        

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

حيّة اليوميّة، ويلتزم الّضامن  املشاركة يف طرح عطاء املقصف وفتح العطاءات ملعرفة مدى نزاهة الترَّضمني، ومتابعة املقصف للرقابة الصِّ

باملنتجات الوطنيّة.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحل املتفق عليه: 

الّضامن  إليه، وإجراء مقابالت مع  الذي سيصل  الّنادي لتحديد املشكلة والهدف  النرَّزاهة يف املدرسة باالجتمع مع مشف  نادي  قام 

للمقصف ملعرفة الطّريقة التي تضّمن بها املقصف، واالطالع عىل تعليمت تضمني املقاصف املدرسيّة.

الّنتائج:

النرَّزاهة  معايري  حقق  املدريس  املقصف  ضمن  أّن  والتحقق  املقصف.  وتضمني  واملقابالت  العطاءات  طرح  طريقة  عىل  الترَّعرُّف 

والّشفافيّة بأبعاده وجوانبه كافّة.



69 68

عنوان املبادرة: تضمني مقصف لجمعية سيدات حلحول  

املدرسة: مدرسة القسطل األساسية للبنني/ املديرية: شامل الخليل    

املعلِّم املشف: حجازي زماعرة  

بية والتَّعليم: محمد أبو صحة املشف يف مديرية الرتَّ

وصف املبادرة:

حة املدرسيّة يف تربية شمل  تم تضمني مقصف املدرسة لجمعية سيدات حلحول بواسطة مؤسسة جذور، وبالتنسيق مع قسم الصِّ

بية والترَّعليم  ، من هنا كانت قضية ملعرفة مدى ارتباط ذلك بالّنزاهة. الخليل ووزارة الرترَّ

وصف املجتمع املوجودة فيه املدرسة:

تقع املدرسة يف منطقة الّنصبة يف حلحول، ويعمل سكانها يف الوظائف، ويعمل جزء منهم يف الزِّراعة، وهو مجتمع متعاون وملتزم 

بالقوانني واألنظمة.

ربط املبادرة بالتَّشيعات الّدولّية والوطنّية: 

تلتزم جمعية سيدات حلحول بالقوانني الحكوميّة والتّشيعات الخاصة باملقاصف املدرسيّة، من حيث الجودة واملمنوع من املنتجات 

حي للطلبة.          )اإلرسائيليّة(، وااللتزام بالغذاء الصِّ

الحلول أو البدائل التي اقرتحها الطّلبة ملشكلة املبادرة:

زيادة موجودات املقصف وتنويعها، مبا يتناسب وصحة الطّلبة ومستوى مصوفهم اليومي.

اإلجراءات واألنشطة التي قام بها الطّلبة لتنفيذ الحّل املتفق عليه: 

حيّة يف املدرسة وإدارة املدرسة والتّواصل من قبل املدرسة مع جمعيّة سيدات حلحول ومؤسسة جذور  اجتمع مع اللجنة الصِّ

ملتابعة املالحظات عىل املقصف املدريس.

النَّتائج 

التزام جمعيّة سيدات حلحول مبا هو متّفق عليه مبا يتعلق باملقصف املدريس. ومتابعة إدارة الجمعيّة للمنتجات التي تنتجها 

نات وغريها. الجمعيّة من معجِّ

 الّتوصيات

االستمرار يف التّعامل مع مؤسسة جذور وجمعيّة سيدات حلحول يف األعوام القادمة.



تضمني مقصف لجمعية سيدات حلحول  




