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ة  الُخط 

 

 

 

 قوانين اللعبة

 

الة في سلك التعليم وإقامة جسر تعمل من أجل تقليص الفروق اإلجتماعية بواسطة تطوير مشاركة الجمهور الفع   جمعية مسجلة()آخر"جمعية "درس 

مع  ةص, وال يوجد لهم تواصل في حياتهم اليومي  , تالميذ من أصول قليلة الفر  مختلفة وبين تالميذ المدارس  تواصل بين المواطنين من مجاالت إختصاص  

ف على شخصيات قدوة, ن التالميذ من التعر  ك  ة مختلفة, يم  طر عمل مدني  من أ   اللقاء مع المتطوعين. ةأكاديمية مختلفة وأخرى حر   يجون من مجاالتخر

 . ع والمشاركة اإلجتماعيةف على قيمة التطو  اإلنكشاف لمجاالت وأحالم جديدة والتعر  

 ةط  الخُ 

  ا  مداميك مختلفة من عالم القانون, مع التركيز على المعاني المشتقة من كوننا أفراد طرحمحامين وقانونيين, وهي ت   لى يد  ع ة "قوانين اللعبة"ط  ر الخُ ر  م  تُ 

  .ديموقراطي   داخل مجتمع  في 

 أهداف الخطة

 .إنكشاف التالميذ بطرق متنوعة لعالم القانون ومهنة المحاماة 

   للتوازن بين مصالح المجموعات . الحاجةديموقراطي و كبات الحياة في مجتمع  ر  تجسيد م 

 ين إتخاذ القرارات في حاالت النزاع من حياة التالميذ.لنزاعات عن طريق تمر  لحل  تذويت مبادئ الديموقراطية وأساليب 

   وجهات النظر.قد من جميع الت مختلفة بطريقة الن  عض  درة على النقاش, التفكير وتحليل م  تنمية الق  

   تكزة على التسامح واإلحترام المتبادلر  ر والنقاش, الم  ق ثقافة الحواخل. 

 عقالنية الخطة

ها ليس ما يكون حل   ق صدامات ونزاعات كثيرة, التي غالبا  ل  خ  ب ي  ك  ر  هذا الواقع الم   ختلفة والمتناقدة.ية مجموعات المصالح المد  ز المجتمع اإلسرائيلي بتعد  يتمي  

بين ختالفات اإلة إحترام م التسامح, التفاهم ومصداقي  حت  ي, ومتواصلة   مشتركة   موح بحياة  الط  . النظر معقولة وعلى حقال وجهات ي المضمون, بل ك  حاد  أ  

 . ومتسامح   متوازن   ل لحل  مكن التوص  والتضامن مع إرادة وحاجة الطرف اآلخر. فقط بهذه الطريقة ي  تشخيص ال المجموعات, وكذلك المقدرة على
 

طلب رقيقة, التي تتطلب إكساب وجهة نظر الديموقراطية بواسطة المغامرة, الحوار واأللعاب, حيث ي   قوانين اللعبة" التالميذ لتشكيلة عالقاتف خطة "ش  ك  ت  

 لة من جميع الجوانب.عض  ان النظر في الم  مع  ة ومن عالمهم وإتخاذ القرارات على أساس إ  لة من الحياة اليومي  ض  ع  من التالميذ تحليل م  
 

هؤالء التالميذ لن يتأثروا بوجهات نظر متطرفة أو  ل لدى التالميذ.ق  ست  الم  نحن نؤمن بأن إكساب التلميذ األدوات للنقد وتحليل الواقع, سيؤدي لتقوية التفكير 

ق تفكير ونقد, الى جانب اإلستماع أسلوب التعامل المالئم لهم , من منطلقادرين على إختيار  امن شعارات ينقصها المضمون العميق. هؤالء الطالب سيكونو

 تسوية النزاعات على أساس التسامح واإلحترام المتبادل.يتوصلوا لوالتعاطف و

  

 والثانية مالئمة لصفوف اإلعدادي والثانوي.اإلبتدائي  بصيغتين: واحدة مالئمة لصفوفة ط  ت الخ  ب  ت  ك  

  عميت والوكالة الصهيونية ألرض إسرائيل.-مالكا هديرخ شلخا لتيت", مجموعة –ت بمساعدة "متان ر  و  طة ط  الخ  

 طاقم الكتابة

 شولمان.-ودعي, عدي بيالبسكي, أورنا هدار, المحامية دافنا دور, المحامية تامي ألموجي-مية ميخال براك, المحامي عيدن آشر, روتي شمروناالمح



 

 3 

 

 قوانين اللعبة

 (2008دورات )

 

 (2008دورات )

 مرروا "درس آخر":طواقم محامون متطوعون 

 ابيب.-دينية "ديزينجوف" وثانوية "روز ومتسكين" في تلالمدرسة النيتسكي في جور ن من مكتبمحامو  

 ابيب-و( في تل -محامون من مكتب زليجمان في حرم روجوزين )عيروني  

 ابيب.-"برينر" في تلالحكومية مدرسة المن مكتب شيبولت في  نمحامو 

  ابيب.-مب" في تل"جولوالحكومية  مدرسة المحامون من مكتب فيكسلر, برجمان في  

  جورفيكس في قرية الشباب مئير شفيا.-هيرتسوق-محامون من مكتب أفنيومحامون من مكتب ميخلين 

 كوميميوت" في برديس كاتس.الحكومية مدرسة الابيب( في -محامون من مكتب يجئال ألون )تل"  

 دس."جواتماال" في القالحكومية مدرسة المن مكتب يجآل أرنون )القدس( في  محامون 

  في بيت شيمش. سلطة التقييدات المهنية, في المدرسة الحكومية "عدياهو"محامون من قسم القانون في 

 ابيب.-محامون من مكتب أردينست, بن نتان في المدرسة الحكومية "كفير" في تل 

 ابيب.-ابيب( في المدرسة الدينية "شورشيم" في تل-لوني )تللتر, جوت , أمحامون من مكتب با 

 من مكتب بالتر, جوت , الوني )القدس( في المدرسة العلمية التكنولوجية "بيبسجات زئيف" في القدس. محامون 

 .محامون من مكتب هامبرجر, عبرون في مدرسة "نيتساح إسرائيل" في كريات مآلخي 

 ابيب.-محامون من مكتب فيشر, باخر, حين في مدرسة "روكاح" في تل 

 ابييب.-رسة "شيزر" في تلمحامون من مكتب ش. هوروفيتس في مد 

 ابيب في المدرسة الحكومية "إيتمار بن آبي" في يافا.-محامون من القسم القانوني في بلدية تل 

 األوراق المالية )القدس( في المدرسة الحكومية "جبال ب" في القدس. محامون من سلطة 

 ابيب.-ن" في تلابيب( في المدرية الحكومية "هايرد-محامون من سلطة األوراق المالية )تل 

  ابيب.-حاي" في تل –ابيب في المدرسة الحكومية "تال -في تل ةالمركزي ةمساعدون قانونيون في المحكم –محامون 

 ابيب.-محامون من مكتب جولدفارب, لفي, عارن وشركاه في المدرسة الحكومية "جيبوري إسرائيل" في تل 

 الحكومية "ليئو باك" في حيفا.شركاه في المدرسة محامون من مكتب شلومون, ليفشيتس و 

 ابيب-محامون من مكتب دينا ياهب في المدرسة الدينية "عميئيل رامبام" في تل 

 .محامون من مكتب هيرتسوق, فوكس, نأمان في المدرسة الحكومية "يتسحاق سديه" في بات يام 

 ر يهودا.ابيب والمركز في المدرسة الحكومية "ألونيم" في أو-تل ائيمحامون من النيابة لو 

 .محامون من النيابة لواء حيفا في المدرسة الحكومية "يبنيئيلي" في حيفا 

 .محامون من النيابة لواء الشمال في المدارس ألون, أربل وإبن سينا في الناصرة والناصرة العليا 

 .محامون من النيابة لواء الجنوب في ثانوية "طوبياهو" في بئر السبع 

 قدس في ثانوية "كدما" في القدس.محامون من النيابة لواء ال 

 ."محامون من النيابة العامة في قرية الشباب "كريات يعاريم 

 فا.المحامي يهودا معلم. ميخال فيشر, أمير فاليشر, أمير أربل, مايا حبيب زألينور كرويتورو في مدرسة التعليم الخاص "ألونيم" في بيتح تك 

 تيراسنطة" في الرملة. ي مدرسةرس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد" 

 ي مدرسة "الحكمة" في الطيبة.رس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد 

 ي مدرسة "النجاح" في الطيرة.رس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد 

 ي مدرسة "أجيال" في يافا.رس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد 

 لواحة الخضراء" في اللد.ي مدرسة اإلعدادية "ارس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد 

 ي مدرسة "السالم" وثانوية "عتيد" في قلنسوة.رس آخر بالعربية: مجموعة محامون فد 

  أولياء أمور: مجموعة من أولياء األمور في مدارس "إشكولوت" و"هنديف" في بنيمينا.–درس آخر 
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  ة الدروسط  خُ 

 يجب إختيار الدرس التي تود تمريره من بين دروس الخطة. 

 6 مقدمة

 6 ................................................................................................. تعارف وعرض للخطة )إمكانية أ(: مقدمة .1

 19 ............................................................................................. تعارف وعرض للخطة )إمكانية ب(: ةمقدم .2
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 29 ..................................................................................................... قوانين اللعبة(: أهداف القانون) مقدمة .4

 31 أضرار

 31 ....................................................................................................................... حرية وحذر: أضرار .5

 33 ............................................................................................ ?ما هو اإلهمال? ما هي المسؤولية: أضرار .6

 37 .................................................................................................................. حدود المسؤولية: أضرار .7

 40 (إتفاقيات) قانون االفراد

 40 ............................................................................................. العالقة بين األفراد (:إتفاقيات)قانون األفراد  .8

 42 حقوق

 42 ........................................................................................................... مقدمة للحقوق – مقدمة: حقوق: .9

 44 ....................................................................................... اإلنتقال من "انا" الى "المجتمع" – إحترام: قوقح .10

 46 ................................................................................. إحترام متبادل وتعاون في المجموعة –إحترام : حقوق .11

 50 .................................................................................. ة التعبير عن الرأيحري –توازن بين الحقوق : حقوق .12

 52 .......................................... تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وبين حقوق اخرى )أ( –توازن بين الحقوق : حقوق .13

 58 ........................................ عن الرأي وبين حقوق اخرى )ب( رارب بين حرية التعبيتض – توازن بين الحقوق: حقوق .14

 60ضارب بين الحقوقتلخيص موضوع الت –توازن بين الحقوق : حقوق .15

 62 .................................................................................................... فة حق المساواةمعر – مساواة: قوقح .16

 65 ................................................................................................ عالقة األكثرية واألقلية – مساواة: حقوق .17

 67 ................................................................................ المساواة الرسمية والمساواة الجوهرية – مساواة: حقوق .18

 73 .......................................................... خول لقاعات الرقص(داإلمكانية أ )ال – التمييز المرفوض – مساواة: حقوق .19

  ..................................................................... (مطلوبين للعمل) اإلمكانية ب –التمييز المرفوض  – مساواة: حقوق .20

 76 ........................................................................................... العدل والمساواة في الفرص – مساواة: حقوق .21

 79 .......................................................................................................................حقوق األوالد: حقوق .22

  .............................................................................................................................. حفظ البيئة :حقوق .23

  ........................................................................................................ זכויות: חג החנוכה והזהות שלי .24

 90 ................................................................... (اإلمكانبة أ )الملك الذي يكره الصهب – تلخيص الموضوع: حقوق .25

 92 ...................................................................... (اإلمكانية ب )أمثلة لحاالت مختلفة – تلخيص الموضوع: حقوق .26

  الملكية الروحانية 

  .................................................................................................................. إختراعات: الملكية الروحانية .27

  ..................................................................................... حقوق المؤلف – القانون واإلنترنت: الملكية الروحانية .28

 94 المحكمة

 94 .................................................................................. دور القاضي والمحكمة –" الكرة مستديرة" المحكمة : .29

  ...................................................................... المحكمة خارج جدار الصفح والعفو –" اإلنسان وصديقه: "المحكمة .30
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 قوانين اللعبة

 ’(المقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية أ

 

 

 المقدمة

 (’اإلمكانية أ) ةتعارف وعرض للخط: المقدمة

 

كبير على التالميذ وأيضا  ع  ق  لهذا الحضور و  (. ر الدرس إثنان فقطر  م  الدرس األول )وإن كان من سي  من المفضل حضور عدد من المتطوعين الى  :توصية

 .هذه فرصة للتعارف مع التالميذ أكثر

 

 .منسبق لتخصيص درسين للقاء األول نوصي بتنسيق  . دقيقة 60هذا الدرس طويل بشكل خاص ومالئم لدرس  :مالحظة

 

 األهداف 

 . ن الطرفينيبطوعين وبداية لعالقة شخصية أكثر ي بين التالميذ والمتل  و  تعارف أ   .1

 .مكن إكتساب هذه المهنةمجاالت عمله وكيف ي  , أن يتعرف التلميذ بشكل مبدأي على مهنة المحامي .2

  ".عدم وجود حقيقة واحدة"ف التلميذ لحقيقة ش  ك   .3

  أن يفهم التلميذ هدف "درس آخر" ونهجه. .4

 

 التحضير

 . ضل طباعة صورة واحدة بحجم كبيرف  ي   –طباعة الصور المرفقة  .1

 حسب عدد التالميذ. –طباعة إستمارة التعارف  .2

 (سنة 13فتاه بنت  - طباعة المقال )روبين هود .3

 

ع الدرس )في كل أسبوع في كل أسبوع على التالميذ تلخيص موضوو. خر"تخصيص زاوية "درس آ صف   ب من كل مربي  ل  ط  ي   :رشدة للم  مالحظة مهم  

  ضافة تعليقه الشخصي.تلميذ( مع إ

  مكن تعليق المقالة في الزاوية.. في نهاية الدرس ي  موضوع زاوية "درس آخر" ول فحص  على المتطوع األ
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 قوانين اللعبة

 ’(المقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية أ

 

 سيرورة الدرس

 [دقيقة 15]متطوعون وتالميذ  – تعارف شخصي .أ

 (:هم جدا  م) مقدمة قصيرة .1

(. أنا متطوع في جمعية "درس آخر" )أكتب على اللوح( أكتب على اللوح_______ )انا محامي في(, أكتب على اللوح_____ ), إسميمرحبا  

في ___ سبوع متطوع في يوم سيحضر في كل أفي الفترة القادمة . ف عليكم, وأنا مسرور إلنني هنادعتني للحضور وللتعر   ""درس آخر جمعية

م ك  د  ع  لن تكون هناك وظائف بيتية, ال توجد إمتحانات ,وأ  . ن الدروس التي إعتدتم عليها في المدرسةعمختلف , مرر لكم درس آخرلكي ي  ___, ساعة ال

هي  – حقاكما سترون ال – أمور, على مواضيع تواجهنا يوميا   وأن نفكر معا  , مهنتي التحدث معكم عن حياتي, عن د  أو  . بأنكم ستستمتعون كثيرا  

 .ة وغيرهاالبيت, في الحار   يف, في اإلستراحة, فة, في الص  عالقة بحياتكم اليومي   مواضيع لها

 

 .إختصاصه وكيف وصل إليه\على المتطوع تقديم نفسه, مهنته :يتعارف شخص   .2

هل عندكم أطفال, في أي مدارس تعلمتم, ماذا تحبون,  موا أنفسكم من خالل "عيون التالميذ": أين تسكنون, أين ترعرعتم وتعلمتم.د  ق  ل أن ت  ض  ف  من الم  

 ات...ماذا كان مسار تعليمكم ومهنتكم, لماذا إخترتم هذه الوظيفة بالذ  

ليهم ه إالذي سيوج   من المهم التركيز على األحالم التي كانت لكم في الطفولة,وماذا فعلتم لتحقيق هذه األحالم. هذا األمر سيساعد التالميذ في فهم السؤال

 التالميذ. فتعار   في دائرة

 

 ف عليهم.خبر التالميذ بأنه يريد التعر  بعد أن تحدث المتطوع عن نفسه , عليه أن ي    .3

 ماذا تريدون أن تصبحوا    :ؤالهمالتعاون مع المتطوع...من المفضل سدائرة التعارف هذه تساعد التالميذ على اإلنفتاح و: دائرة تعارف التالميذ 

 برون؟.عندما تك 

             

 [دقائق 10]ن وأصحاب المهن ه  عن اآلخرين, م  ة بق  س  زات مُ ومي  قة ب  س  آراء مُ  .ب

. على التالميذ متدين يهودي, عارضة أزياء, إمراة ورجل سمينان كثيرا  مختلفة:  ومجموعات   رفقة( ألشخاص  يعرض المرشد الصور للتالميذ )مُ  .4

ة, \هي متزوج\تعمل؟ بماذا؟ كم يكسب من المال؟ هل هو\ها, هل يعمل\مثل: حسب رأيكم ما هو أسمه صورة.اإلجابة على األسئلة التالية بعد كل 

وأهم سؤال: كيف عرفتم ة؟ \هي ذكي  \ت لعائلة غنية أو ال؟ هل هو\ها أصدقاء؟ هل ولد\تجيد الطبخ؟ هل لديه\مطلقة؟ هل يجيد\مطلق ,عزباء\أعزب

   هذه المعلومات؟ 

 

هل قابلتم محامي من قبل؟ كيف يبدو المحامي؟ كيف يبدو المحامي الناجح؟ ماذا يلبس؟ كيف يتكلم؟ كم يكسب؟ هل المحامي إنسان جيد رشد: يستمر المُ  .5

  ه؟ هل أبدو لكم محامي؟ق  د  ص  أم ال؟ هل يمكن أن ن  

نوا لهم ي  ب  كم ال تلبسون بدلة , هذه فرصة لكي ت  أن. في حال س البدلة, يتكلم بلغة بليغة, ووسيمبلين المحامي  ما يجيب التالميذ بأغالبا  مالحظة للمرشد : 

 ؟سيئا   ولكن هل هذا يجعلني محاميا   -البدلة نه ممكن للمحامي أن ال يلبس أب

التي لدينا , ال يمكن ة ق  ب  س  ن العالمات الخرجية ,الشكل الخارجي والمعلومات الم  اإلستنتاج بأنه ال يجب التعميم وأل إلى الهدف من هذا النقاش هو التوص  

 ها.حم على المهنة ومالم  ك  ن تكون أداة للح  أ
 

مطابقة ؟هل حقا إجاباتكم كثيرا   ات هذه الشخصيات في الصور؟ كيف قررتم من هو الغني؟ من يكسب ماال  ومميز   اتتم ميز  على أي أساس قرر   .6

  للحقيقة بالنسبة لتلك الشخصيات؟

 (هل كل البدينين يجيدون الطبخ؟ .. متدين يهودي ال يعمل؟ كلمثال , هل )

تلك   مجموعة إجتماعية معينة, وإلصاقل معينة   فكرة   تعميمق هو سب  . الرأي الم   ة"ق  ب  س  اآلراء الم   ق  ص  أن ما حدث هو "ظاهرة ل   على المرشد أن يشرح:

ات العالية يكسب الكثير من المال. لذلك نحن نكون متأكدين من ي  ن  ق  ن من يعمل في مجال الت  مثال كلنا نسمع بأات على كل أفراد تلك المجموعة. مميز  ال

  أن كل من يعمل في هذا المجال غني . هل يصح ذلك؟

إذاعرفنا  التي نكتسبها يوميا في حياتنا اليومية. مثال على ترتيب المعلومات الكثيرةة ليست بالضرورة تكون سيئة. أحيانا هي تساعد الناس ق  سب  فكرة م  

ة ق  سب  مثل هذه الفكرة الم   عام والشراب في نهار رمضان, إذا  هه بعدم تقديم الطففي شهر رمضان , سيلتزم اآلخرون تجا ,ملتزم دينيا  مسلم نعامله  من أن  ب

 هم العالم من حولنا.من شأنها أن تساعد في توثيق العالقات اإلجتماعية وفي ف  
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 قوانين اللعبة

 ’(للخطة )اإلمكانية أالمقدمة: تعارف وعرض 

 

ي  ق  سب  ولكن من الجهة األخرى, الخطر في األفكار الم   ن مجموعة أشخاص معينة على كل ة عق  سب  ة هي تعميم فكرة م  ق  سب  يزة الم  ". الم  ة  ق  سب  م   ة  ز  ة إلى "م 

عاملة غير ة لم  ق  مسب  يزة ال  تؤدي هذه الم   كثيرا  ما المجموعة. تلكما تكون هذه األفكار سلبية(, وهذا لمجرد أنه تابع ل المجموعة )غالبا   تلكنتسب لمن ي

 تجاه أشخاص معيينين. سلبي   بشكل   ةزمي  عادلة, وم   مالئمة وغير

 

ة لآلخرين. لكن ق  سب  يزات مُ م   لصاق  , اإلمتناع من إ   نه من الصعب أحيانا   مختلفة. إال أوتخصصات   سبقة عن أصحاب مهن  ما تكون لنا آراء مُ  غالبا   .7

  ؟نة  معي   ق عن مهنة  سب  : ما هي نتيجة الرأي المُ لنفكر معا  

قدرتنا على النجاح فيها. مثال: إذا ظننا,  فين يمنعنا من التفكير  معينة يمكن أمهن   نة عق  سب  يزات الم  المهم التوصل مع التالميذ إلى أن الم   من: للمرشد

الكمبيوتر وفقط الرجال هم إذا ظننا بأن النساء ال تعمل في مجال  ن ال يتوجهوا لهذه المهنة.أ غنية, يمكن لقسم كبير منا دوا لعائالت  ل  بأن كل األطباء و  

  لما توجهت الفتيات لتعلم هذه المهنة. من يعملون في هذا المجال

معينة. من المهم أن نعرف بوجود أنواع كثيرة  حذف مهن  ة وال نترك تلك اآلراء تؤثر علينا بأن نق  سب  لذا, علينا أن نكون متيقنين لموضوع اآلراء المُ 

و حتى نساء. من الخطأ ضهم البعض, يمكن أن يكونوا رجال أات العالية, األشخاص يختلفون عن بعيي مجال التقنمن األطباء, المحامين, العاميل ف

   .في اللقاءات القادمة سنتعرف على إحدى هذه المهن.ن نتعرف على الموضوع جيدا  ا  من قبل أمعين ا  م رأيت  ح  أن نُ 

 



 [دقائق 10] مهنة المحاماة  .ت

 .  المحامين ومهنة المحاماة, إليكم معلومات دقيقة أكثر. سمعنا من قبل آرائكم عن .8

 النجاح في ...( + إشرح) سنة تطبيق( + سنوات 3.5)للقب األول في القانون لكيف نصبح محامي؟ . تعليم  يسأل المرشد:: مسار التعليم والتأهيل

 . إمتحانات النقابة

 ? ن يكون محاميأمن منكم يظن بأنه يستطيع ?دق  ع  م  

متحان تصنيف قبل إمتطلبات للقبول في الجامعة ترتكز على عالمات البجروت وإمتحان البسيخومتري )ال. كلكم تستطيعون, يامبدئ – ابالجو

  ستطيع الوصول.اد العمل في هذه المهنة, يالقبول للجامعة(. من يجتهد في التعليم في المرحلة الثانوية وفي إمتحان البسيخومتري, إذا أر

ر في الحقائق في المحكمة. ممنوع على المحامي أن يكذب ويزو   فات, مثال,ة للتصر  م  لز  قوانين م  القبول وتبدأون بالعمل. توجد هناك  بالطبع بعد

  على المحامي أن يلبس بطريقة معينة عندما يترافع في المحكمة.

 

 ما هي  إذا  ,ه للمحاكمة أمور يمكن التوج  في أي  ? الم القانونيسأل المرشد ما هي مجاالت اإلختصاص في ع: مجاالت اإلختصاص في عالم القانون

 .م األمر(ز  )أكتب اإلجابات على اللوح وأضف إليها إذا ل  ? أنواع إختصاصات عمل المحامي

يد من المحامين في مكن أن يقف أمامكم العدي إلختصاصات, فمثال  ايء بع ومل  و  ن  م العديد من مجاالت حياتنا, م  عالم القانون يض  : تلخيص المرشد

  _______. إخترت هذا اإلختصاص ألن______. أتخصص في منهم يكون مجال إختصاصه مختلف. فأنا مثال  حين أن كل واحد  

 

 [ دقائق 10] قصة روبين هود – جد حقيقة واحدةال تو: عالم القانون .ث

واجه المحامي في حياته المهنية, الت التي ت  عض  كم في طريقة التفكير والم  يد أن أشاركنا نعرف أكثر عن عالم القانون ومهنة المحاماة. أرناآلن بما أ .9

  سأحكي لكم قصة...

 (عليهم قصة روبين هود. ص  ممكن إحضار عباءة المحامي, والتحدث عن أصول اللباس في المحكمة. في حين أنك تلبس العباءة ق  : للمرشد)

 



 (: ر كل التفاصيلك  ال حاجة لتذ  القصة من الورقة.  اأوال تقر )القصة بإختصار  إحكوا – قصة روبين هود .10

سلب الفقراء بدون مملكة, لكبار األساقفة والرهبان بالء البن يدعى جون. كان يسمح لظالم   م إنجلترا ملك  ك  ح   ,قبل ألف سنة تقريبا  , في العصور الوسطى

 أي رحمة.

. شاهد ا  فيها كان ممنوع د  ي  مالك الملك, والص  غابة شيروود. هذه الغابة كان من أنبيلة , في  في يوم من األيام إمتطى روبين هود حصانه, كان من عائلة  

 .جنود الملك للفالحين المساكين الذين خرجوا للغابة إلحضار الطعام لعائالتهم. روبين معاملة

 . ضرب روبين هود أولئك الجنود وطردهم

ام روبين إلى غابة شيروود, وهناك أق هرب. ه حكم عليه بالموترالذي بدو, ب على يد الملك جونطارد ومطلوهذا العمل أصبح روبين هود م   ب  ق  ع  

 . ل الحاكم الظالمب  ن ق  طاردين م  من عشرات المقاتلين الشجعان هدفهم الدفاع عن المضطهدين والم   ا  صغير ا  جيش

ء , , من األغنيافمثال  . حسب قدرته ن يحاول العبور من الغابة كل  ان كمولة مرور من كل  مع  ي جب  جنود روبين على غابة شيروود وكانت ت   طرسي  

يدفع الفقراء أية عمولة, إنما أعطاهم روبين لم موال مضاعفة من أي شخص آخر , فهم من وجهة نظره أناس سيئين. الرهبان واألساقفة كان يجبي أ

 .عمالت ذهبية كان قد أخذها من األغنياء ليشتروا الطعام ألوالدهم

  ه الخاص إنما كان يوزع تلك األموال على الفقراء والمساكين.ب  ي  ج  جبيه من األغنياء ل  لم يكن روبين يأخذ المال الذي كان ي  

 ين كما وأنقذهم من الموت جوعا .ل الفقراء, كان يشجع الفقراءعلى الدفاع عن حقوقهم كمواطنجحارب روبين هود من أ

ولم يكونوا يعترفون بحقوق المواطنين في داخل المملكة )كما  س  س  ولم تكن هناك أ   جدا   ترة كان حكم الملك والنبالء قويا  أن في تلك الف ه ر  ك  من المهم ذ  

 .نرى اليوم في الحكم الديموقراطي(

 .نهائيا   , السرقة كانت ممنوعة بتاتا وكذلك إقامة جيش شخصي كان ممنوعا   مع ذلك, في إنجلترا في القرون الوسطى

 

ي ألعماله؟ ر كاف  ر  ث  ؟ هل  هناك ماصحيح؟ هل ما فعله ممنوع وبين بشكل  إسأل التالميذ: ما رأيكم بأفعال روبين هود؟ هل تصرف رنهاية القصة في  .11

صوا معهم: إفح , أنتم إعرضوا الرأي اآلخر.ا  آخر من لديه رأيا  هناك يكن إذا لم ما إذا كان هناك من يفكر بطريقة مختلفة؟  إسألوا –على كل إجابة 

روبين ماذا كنا سنحكم عليه؟ أية عقوبة مناسبة له؟ هل من الواضح أن روبين  ةهل تجاوز روبين منع السرقة؟ ما لو كنا نحن القضاة في محكم

بين وعقابه؟ ومن يوافق على ف صحيحة؟ ممكن إجراء تصويت في الصف, من يوافق على تذنيب روك طريقة واحدة للتصر  ا"بريء"؟ هل هن

 ئته؟تبر

 

نهاية القصة: عندما عاد )! نه كان من الممكن أن تنتهي هذه القصة بشكل آخر مختلف تماما  أب -وا لهمح  ض  وا لهم نهاية القصة ولكن و  كبعد النقاش أح .12

م ك  عن روبين وألغى ح   الملك ح  ف  بل. ص  ف من ق  ف كما تصر  ت روبين للتصر  بررات التي دفع  ب إلى المملكة, سمع من روبين ما هي الم  الملك الطي  

 (. لى طبيعتهاإ ه وعادت الحياة ف روبين جيشاإلعدام عن روبين. صر  

 

يجب التوصل لإلستنتاج , بأنها ال  قصيرفي وقت  نمامختلفة الناتجة عن قصة روبين, إالعضالت م  الإجراء نقاش عميق في  عدمالهدف  –إنتبهوا  .13

توجد إجابات ذات مفهوم واحد مثل "صحيح" أو "غير صحيح", "عادل" أو "غير عادل". الحياة ليست  توجد حقيقة واحدة, ففي الحياة الحقيقية ال

ون الرمادي. يجب موجود في المنطقة ذات الل   معرفة ما هو الحكم الصحيح, وهذا هو واقع عالم القانون, دائما   , ال يمكن دائما  طأبيض أو أسود فق

  والتفكير... النواحي , ثم التفكير, التفكير التفكير وتحليل القضية من كل دائما  

 

الت التي تحدثنا عنها في قصة روبين هود: حاالت مركبة عض  ر بالم  ك  ذ  ة حاالت التي ت  تناولون عد  ذ بأنه خالل السنة الدراسية سوف يأخبروا التالمي .14

ل إلى تبارات مختلفة. سنحاول التفكير في تلك اإلعتبارات والتوص  إعما لن نستطيع كيف نحلها. في كل حالة سنتعرف على عدة  , والتي غالبا  ومعقدة

  حل الذي من شأنه اإلستجابة بشكل منطقي لكل أطراف الحالة. 

 

بنت تعيش في عائلة (: ف لهاح  حسب كناية الص  " )عاما 13بنت  - قد تم القبض على "روبين هود 2006ممكن ان تخبر التالميذ بأنه في سنة }

, لدين ,مع أمها, التي بدورها لم تكن تتمكن من اإلنفاق على العائلة, لم يكن في البيت الكثير من الطعام. هذه البنت, بمساعدة إبن عمهاأحادية الوا

  {.كانت تسطو على البيوت وتسرق الطعام من أجلها هي وإبن عمها

تحضير زاوية "درس آخر" داخل الصف وتعليق هذه المقالة فيها, ويمكن لتالميذ )مرفقة( وقولوا لهم بأن مربية الصف ستقوم يعلى اعرضوا المقالة أ  

 كتب التعليق الذي يريده في هذا الموضوع؟يكل تلميذ أن يقرأ المقالة ول

 ي:البشكل أوضح من خالل التوجه للرابط الت اللمرشد: المقالة مرفقة ويمكن طباعته

http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200 

 

http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200
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 [دقيقة 15-10] تلخيص الدرس+ حالم" أحيانا يمكن تحقيق األ"  .ج

ن أ ماذا علي  ? ا الطموحكيف يمكن أن أحقق هذ? كبرأماذا أريد ان أصبح عندما  إستبيان للتالميذ الذي يعرض األسئلة التالية:  وجديفي الملحق  .15

 (. تجاه التجربة وتحقيق األحالم )في ظل التقييدات الموجودة ةي بالمسؤولي  هدف تلك األسئلة تشجيع الطموح والتحل   ?فعل اآلن لتحقيق هذا الحلمأ

 

ممكن عرض  –تلميذ يقرأ إجاباته. أو  كل – وا بينهم وتأكدوا من فهمهم لألسئلة وبعدها, إذا تبقى بعض الوقتر  م  . وزعوا اإلستبيان على التالميذ .16

قة للدرس القادم )أطلب رلة وإحضار الوئعن األسئلة. في حال ضيق الوقت, أطلب من التالميذ اإلجابة عن األس سئلة عليهم وكل تلميذ يجيب شفهيا  األ

 من المربية جمع األوراق وحفظها(.

 

  باآلتي: ب التالميذ على األسئلة, عليك أن تلخصحتى لو لم يج .17

ن يصبح العب كرة قدم محترف, يمكن أن نسأله كم أإذا كان أحدكم يريد , فمثال. , يمكنكم فعل الكثير لتحقيق أحالمكما  ن وأنتم ما زلتم صغارحتى اآل

ذ يريد أن يصبح اذا عليك أن تعمل من أجل تحقيق هذا الحلم؟. تلميمنضممت لفريق محترف؟ إ لمرة تتدرب في األسبوع على لعب كرة القدم؟ ه

  وهو في اإلبتدائية..  من اآلنمجتهدا   يحتاج الى عالمات بجروت عالية... أن يكون تلميذا  . أكاديمي يصعب القبول له هذه المهنة تتطلب تعليم – طبيبا  

حالم لن تتحقق من تلقاء نفسها, ن األأفهم بأو ي. لكن من المهم أن أع  وتكرارا   ا  عندما أحلم اليوم, أنا أتعهد وألتزم للمستقبل. يمكنني تغيير رأيي مرار

 ! لتحقيقها من اليوم إنما علي أن أعمل جاهدا  

 

 : )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(تلخيص الدرس .18

ن أم ومعرفة تعل   . المهم, وليس من الضروري أن تكون صحيحة أو خاطئة مر  حت  ع وت  سم  كل اآلراء ت  ن أبلقائكم اليوم. من المهم لي قوله ب سررت جدا  

 .مختلفة. المهم أن يشترك جميع التالميذ إجابات وآراء ,لكل حالة توجد إعتبارات , إدعاءات, مصالح
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ذا أريد ان   ?صبح عندما أكبرأما

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوم كي أستطيع تحقيق حلمي? كيف أخطط لتحقيق طموحي ل ا فعل  ذا أ  ?في المستقبل ما

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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 قوانين اللعبة

 ’(المقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية أ
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 قوانين اللعبة

 ’(رض للخطة )اإلمكانية أالمقدمة: تعارف وع

 

 

تاة بنت  -روبين هود   سنة 13ف

في أنحاء كريات جات. كانت تضع المال  تخرج إلى رحلة سطو  ’ , عند منتصف الليل, بعد أن تنام أمها, كانت شفي كل ليلة  

أردت المال من "خبرت المحققين المندهشين: شعر. باألمس تم القبض عليها وقد أالذي كانت تسرقه في محفظة أمها دون أن ت

 ".ام, فقط ال غيرأجل الطع

بما يجري. في كل ليلة عند منتصف  ا  هذه قصة مالئمة لدول العالم الثالث. لكن ال, هذا حدث هنا , في إسرائيل, دون ان يعلم أحد

تخرج لسرقة البيوت والمحال التجارية في المدينة. وهدفها الوحيد كان الحصول على ’ الليل وعلى مدار أربعة شهور كانت ش

  جل الطعام لها ولعائلتها.المال من أ

  األعزاء! يتالميذ

 !هل يجب تذنيبها وعقابها على فعلتها؟ علل’. أبدوا رأيكم في قصة ش
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 قوانين اللعبة

 ’(المقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية أ

 

 

 : ساعة القصة

م, وتريدون معرفة المزيد عن إذا كان موضوع الدرس شيق لك

ع العدالة, القانون والمجتمع لربما تريدون قراءة قصة : مواضي

 . اة" للمؤلفة نوريت زرحيالفت -"روبين هود 

ل ضد ناض  تُ القليل عن الكتاب: روبين هي فتاة تعيش في إسرائيل في سنوات الثمانين. 

لم وعدم المساواة التي تجدها في عائلتها, في المدرسة والمجتمع. الحائزة على هذا الظُ 

قرية  امةإقب ري الضعفاء, تقرر تغيير الواقع وتصحيحه. تباداللقب روبين هود, حام  

يديرها شباب من جيلها, فيها المجتمع عادل والكل متساوين. في أحداث القصة تواجه 

ل كل المجتمع اإلسرائيلي مثل, الت تشغ  عض  روبين عدة أسئلة ترتبط بها وبعائلتها, مُ 

 الفروق الدينية, إنعدام المساواة..إلخ.

ه, الذي يتناول مواضيع من داخل المجتمع اإلسرائيلي في أيامنا هذ فتاة   لوغ  هذه قصة بُ 

ا نضالها لتحقيق ذاتها في هذا العالم, عالم يحوي الكثير من هذا كان أيض شؤون الساعة.

 الحدود بين األطفال والكبار. 
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 قوانين اللعبة

 ’(مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 (’اإلمكانية ب)ض للخطة رتعارف وع: مقدمة

 

ت مواضيع أخرى بنطاق مشروع "درس آخر" بجمعية هذا الدرس هو بديل لدرس البداية الموجود في الخطة. معد هذا الدرس للصفوف التي تعلم

 "درس آخر", وذلك ألان دروس البداية متشابهة في كل الخطط التعليمية.

 

 الرجاء التنسيق مع المربية ومركزة المشروع.. دقيقة 60 -دقيقة أو إذا أمكن بنطاق أطول ما يقارب ال  45في نطاق  يمكن ان يمرر هذا الدرس :مالحظة

  

  األهداف

  ة بينهم.تعارف بين التالميذ والمتطوعين وبداية عالقة ودي   .1

أن يتعرف التلميذ بشكل مبدأي على مهنة المحاماة, مجاالت إختصاصه وطريقة إكتساب تلك المهنة. وأن يدرك التلميذ بأن الجميع يستطيعون  .2

 وا في تعليمهم.د  الوصول لهذه المهنة, إذا ثابروا وج  

 . الت هذه المهنة تدور حول حقيقة "ال توجد حقيقة واحدة"عض  م  أن يكتشف التلميذ بأن  .3

 أن يفهم التلميذ هدف "درس آخر" ونمطه. .4

 

 تحضير

 لعدد التالميذ في الصف وفقا   –التعارف  طباعة إستبيان .1

 (سنة 13فتاة بنت  -طباعة المقالة )روبين هود  .2

 (مع المربية ا  كل تلميذ )نسق مسبقمقص ل .3

 

في كل أسبوع على التالميذ تلخيص موضوع الدرس )في كل أسبوع . يطلب من كل مربي صف تخصيص زاوية "درس آخر" :مالحظة مهمة للمرشد

  ضافة تعليقه الشخصي.إتلميذ( مع 

  مكن تعليق المقالة في الزاوية.يعلى المتطوع االول فحص موضوع زاوية "درس آخر". في نهاية الدرس 
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 قوانين اللعبة

 ’(مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 سيرورة الدرس

 [دقيقة 15] عون وتالميذمتطو – تعارف شخصي  .أ

 (:مهم جدا  )مقدمة قصيرة  .1

(. أنا متطوع في جمعية "درس آخر" )أكتب على اللوح( أكتب على اللوح_______ )انا محامي في(, أكتب على اللوح_____ )مرحبا, إسمي

في ___ في كل اسبوع متطوع في يوم يحضر سفي الفترة القادمة . دعتني للحضور وللتعرف عليكم, وأنا مسرور إلنني هنا "جمعية "درس آخر

م ك  د  ع  لن تكون هناك وظائف بيتية, ال توجد إمتحانات ,وأ  . مختلف من الدروس التي إعتدتم عليها في المدرسة, لكي يمرر لكم درس آخر___, الساعة 

مواضيع  هي – كما سترون الحقا – ا  أمور, نا يوميا  مواضيع تواجهب وأن نفكر معا  , مهنتي د التحدث معكم عن حياتي, عنأو  . بأنكم ستستمتعون كثيرا  

 .ة, في الصف, في اإلستراحة, في البيت, في الحارة وغيرهاعالقة بحياتكم اليومي   اله

 

 .إختصاصه وكيف وصل إليه\على المتطوع تقديم نفسه, مهنته :تعارف شخصي .2

أين ترعرعتم وتعلمتم. هل عندكم أطفال, في أي مدارس تعلمتم, ماذا تحبون,  من المفضل أن تقدموا أنفسكم من خالل "عيون التالميذ": أين تسكنون,

 ماذا كان مسار تعليمكم ومهنتكم, لماذا إخترتم هذه الوظيفة بالذات...

السؤال الذي من المهم التركيز على األحالم التي كانت لكم في الطفولة,وماذا فعلتم لتحقيق هذه األحالم. هذا األمر سيساعد التالميذ في فهم  

 .سيوجه إليهم في دائرة تعارف التالميذ

 

 ف عليهم.بعد أن تحدث المتطوع عن نفسه , عليه أن يخبر التالميذ بأنه يريد التعر   .3

 ا   ؤالهم ماذا تريدون أن تصبحوسدائرة التعارف هذه تساعد التالميذ على اإلنفتاح والتعاون مع المتطوع...من المفضل : دائرة تعارف التالميذ 

 عندما تكبرون؟. 

 

 [دقيقة للدرس الطويل 25أو , دقائق 10]مهنة المحاماة  .ب

 

 .  سمعنا من قبل آرائكم عن المحامين ومهنة المحاماة, إليكم معلمومات دقيقة أكثر.  .4

 

 .النجاح في ...( + إشرح) تطبيقسنة ( + سنوات 3.5)للقب األول في القانون لكيف نصبح محامي؟ . تعليم  يسأل المرشد:: مسار التعليم والتأهيل

 . إمتحانات النقابة

 ? ن يكون محاميأمن منكم يظن بأنه يستطيع ?دق  ع  م  

متحان تصنيف قبل ت البجروت وإمتحان البسيخومتري )إطلبات للقبول في الجامعة ترتكز على عالمات  الم  . كلكم تستطيعون, يامبدئ – الجواب

  م في المرحلة الثانوية وفي إمتحان البسيخومتري, إذا أردتم العمل في هذه المهنة, تستطيعون الوصول.القبول للجامعة(. من يجتهد في التعلي

ر في الحقائق في المحكمة. ممنوع على المحامي أن يكذب ويزو   فات, مثال,ة للتصر  م  لز  بالطبع بعد القبول وتبدأون بالعمل. توجد هناك قوانين م  

  معينة عندما يترافع في المحكمة. على المحامي أن يلبس بطريقة

 

 إذا ما هي ,ه للمحاكمفي أية أمور يمكن التوج  ? يسأل المرشد ما هي مجاالت اإلختصاص في عالم القانون: مجاالت اإلختصاص في عالم القانون

 .م األمر(ز  )أكتب اإلجابات على اللوح وأضف إليها إذا ل  ? أنواع إختصاصات عمل المحامي

مكن أن يقف أمامكم العديد من المحامين في ي إلختصاصات, فمثال  اع ومليء بو  ن  م العديد من مجاالت حياتنا, م  عالم القانون يض  : تلخيص المرشد

 _______.  إخترت هذا اإلختصاص ألن______. أتخصص في  حين أن كل واحد منهم يكون مجال إختصاصه مختلف. فأنا مثال  
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 قوانين اللعبة

 ’(مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 

 (:دقيقة 60) يمكن تمرير هذا القسم بإمكانيتان. اإلمكانية الثانية واردة في الحسبان فقط إذا كان الدرس طويال  : نونمجاالت التخصص في عالم القا 

ما هي مجاالت عمل المحامي؟ أكتب  -أية مجاالت يتناول عالم القانون؟ متى وفي أية حاالت يمكن التوجه للمحاكم؟  : يسأل المرشد .أ

 . ا إلن كانت هناك حاجةاإلجابات على اللوح وأضف إليه

منهم يعمل في مجال  في حين أن كل واحد   نن يقف أمامكم العديد من المحاميياتنا. يمكن أرشد: عالم القانون يشمل كل مجاالت حص الم  خ  ل  ي  

 ________.إخترت هذا المجال ألن___. أعمل في مجال __ آخر. أنا مثال  تخصص 

 

وا مقاالت لها عالقة بعالم القانون, د  ح تلك الجرائد وج  من األسبوعين الماضيين. أطلب منكم تصف  رائد التعليمات: سوف أوزع عدة جفعالية:  .ب

  وا تلك المقاالت.ص  ق  

على  ن يعرضوا تلك المقاالت وعلى المرشد كتابة اإلختصاص القانوني لتلك المقاالتأالمقاالت, عليهم  ص  بعد أن ينتهي التالميذ من ق  

 (. , أضرار, جنائي..ألخوح )مثل الل  

يمكنك نواع اإلختصاصات المتنوعة في عالم القانون . أهو تعريف على التالميذ على  هدف هذه الفعاليةمالحظة مهمة للمرشد: 

و يمكنك يوجيههم من خالل توجيه األسئلة التالية لهم: ما ه كمرشد تقديم المساعدة للتالميذ بينما تمر بينهم خالل تصفحهم للجرائد.

 ل محامي لحله.خ  د  ه عالقة بعالم القانون حسب رأيك؟ هل يلزم هذا الموضوع ت  لموضوع المقالة؟ هل هذا الموضوع 

 

 [ دقائق 10] قصة روبين هود – ال توجد حقيقة واحدة: عالم القانون .ت

 

الت التي تواجه المحامي في حياته المهنية, عض  ر والم  اآلن بما أنا نعرف أكثر عن عالم القانون ومهنة المحاماة. أريد أن أشارككم في طريقة التفكي .5

  سأحكي لكم قصة...

 عليهم قصة روبين هود. ص  ممكن إحضار عباءة المحامي, والتحدث عن أصول اللباس في المحكمة. في حين أنك تلبس العباءة ق  : للمرشد)

 



 (: ال حاجة لتذكر كل التفاصيلال تقرأو القصة من الورقة. ) القصة بإختصار إحكوا  – قصة روبين هود .6

م إنجلترا ملك  ظالم  يدعى جون. كان يسمح لنبالء المملكة, لكبار األساقفة والرهبان بسلب الفقراء بدون  ,قبل ألف سنة تقريبا  , في العصور الوسطى ك  ح 

 أي رحمة.

ي د  فيها كان ممنوعا . شاهد  في يوم من األيام إمتطى روبين هود حصانه, كان من عائلة  نبيلة , في غابة شيروود. هذه الغابة كان من أمالك الملك, والص 

 .جنود الملك للفالحين المساكين الذين خرجوا للغابة إلحضار الطعام لعائالتهم. روبين معاملة

 . ضرب روبين هود أولئك الجنود وطردهم

ق ب  هذا العمل أصبح روبين هود م طارد ومطلوب على يد الملك جون هرب روبين إلى غابة شيروود, وهناك أقام . بدوره حكم عليه بالموت الذي, ع 

ل الحاكم الظالم ن ق ب   . جيشا  صغيرا  من عشرات المقاتلين الشجعان هدفهم الدفاع عن المضطهدين والم طاردين م 

مولة مرور من كل  من كان يحاول العبور من ال فمثال , من األغنياء , . غابة كل  حسب قدرتهسي طر جنود روبين على غابة شيروود وكانت ت جب ي ع 

وبين الرهبان واألساقفة كان يجبي أموال مضاعفة من أي شخص آخر , فهم من وجهة نظره أناس سيئين. لم يدفع الفقراء أية عمولة, إنما أعطاهم ر

 .عمالت ذهبية كان قد أخذها من األغنياء ليشتروا الطعام ألوالدهم

ب ه الخاص إنما كان يوزع تلك األموال على الفقراء والمساكين.لم يكن روبين يأخذ الما ي  جبيه من األغنياء ل ج    ل الذي كان ي 

 حارب روبين هود من أجل الفقراء, كان يشجع الفقراءعلى الدفاع عن حقوقهم كمواطنين كما وأنقذهم من الموت جوعا .

ه  أن في تلك الفترة كان حكم الملك والنبال ر  ك  س  ولم يكونوا يعترفون بحقوق المواطنين في داخل المملكة )كما من المهم ذ  ء قويا  جدا  ولم تكن هناك أ س 

 .نرى اليوم في الحكم الديموقراطي(

 , السرقة كانت ممنوعة بتاتا وكذلك إقامة جيش شخصي كان ممنوعا  نهائيا . مع ذلك, في إنجلترا في القرون الوسطى

 

ف رذ: ما رأيكفي نهاية القصة إسأل التالمي .7 ر  ي ألعماله؟ ر كاف  بر  وبين بشكل صحيح؟ هل ما فعله ممنوع؟ هل  هناك م  م في أفعال روبين هود؟ هل تص 

إفحصوا معهم: هل  إذا لم هناك من لديه رأي آخر, أنتم إعرضوا الرأي اآلخر.ن يفكر بطريقة مختلفة؟ ما إذا كان هناك م   إسألوا –على كل إجابة 

روبين ماذا كنا سنحكم عليه؟ أية عقوبة مناسبة له؟ هل من الواضح أن روبين "بريء"؟  ةع السرقة؟ ما لو كنا نحن القضاة في محكمتجاوز روبين من

 ؟ف صحيحة؟ ممكن إجراء تصويت في الصف, من يوافق على تذنيب روبين وعقابه؟ ومن يوافق على تبرئة ك طريقة واحدة للتصر  اهل هن

 

نهاية القصة: عندما عاد )! نه كان من الممكن أن تنتهي هذه القصة بشكل آخر مختلف تماما  أب -وا لهمح  نهاية القصة ولكن وض   وا لهمكبعد النقاش أح .8

كم الملك عن روبين وألغى ح   ح  ف  بل. ص  ف من ق  ف كما تصر  بررات التي دفعت روبين للتصر  ب إلى المملكة, سمع من روبين ما هي الم  الملك الطي  

 (. لى طبيعتهاإه وعادت الحياة ف روبين جيشر  ام عن روبين. ص  اإلعد

 

يجب التوصل لإلستنتاج , بأنها ال  قصيرفي وقت  نمامعضالت مختلفة الناتجة عن قصة روبين, إال  إجراء نقاش عميق في  عدمالهدف  –إنتبهوا  .9

ثل "صحيح" أو "غير صحيح", "عادل" أو "غير عادل". الحياة توجد حقيقة واحدة, ففي الحياة الحقيقية ال توجد إجابات ذات مفهوم واحد م

موجود في المنطقة ذات اللون  كم الصحيح, وهذا هو واقع عالم القانون, دائما  معرفة ما هو الح   ال يمكن دائما   طليست أبيض أو أسود فق

  والتفكير... التفكير وتحليل القضية من كل النواحي , ثم التفكير, التفكير الرمادي. يجب دائما  

 

الت التي تحدثنا عنها في قصة روبين هود: حاالت عض  ر بالم  ك  ذ  أخبروا التالميذ بأنه خالل السنة الدراسية سوف تتناولون عدة حاالت التي ت   .10

سنحاول التفكير في تلك كيف نحلها. في كل حالة سنتعرف على عدة إعتبارات مختلفة. معرفة ما لن نستطيع  ة, والتي غالبا  د  ق  ع  ة وم  ب  ك  ر  م  

 منطقي لكل أطراف الحالة.   اإلعتبارات والتوصل إلى حل الذي من شأنه اإلستجابة بشكل  

 

بنت تعيش في عائلة (: حسب كناية الصحف لها" )عاما 13بنت  -قد تم القبض على "روبين هود  2006ممكن ان تخبر التالميذ بأنه في سنة } 

تي بدورها لم تكن تتمكن من اإلنفاق على العائلة, لم يكن في البيت الكثير من الطعام. هذه البنت, بمساعدة إبن عمها, أحادية الوالدين ,مع أمها, ال

 .{كانت تسطو على البيوت وتسرق الطعام من أجلها هي وإبن عمها

خر" داخل الصف وتعليق هذه المقالة فيها, ويمكن تحضير زاوية "درس آقولوا لهم بأن مربية الصف ستقوم بلتالميذ )مرفقة( وعلى اعرضوا المقالة أ  

 كل تلميذ أن يقرأ المقالة وبكتب التعليق الذي يريده في هذا الموضوع؟ل

 بشكل أوضح من خالل التوجه للرابط اآلتي: رشد: المقالة مرفقة ويمكن طباعتهاللم

http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200 

 

 

 

http://www.mifalchaim.org/image/news/2006/news15_ext.htm#200
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 اللعبة قوانين

 ’(مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 [دقائق 5]تلخيص الدرس  .ث

ن أجلها يخبر المرشد التالميذ بأن هدف "درس آخر" هو تعريف التالميذ على عالم  جديد ذو مضامين جديدة إلثرائهم بأفكار ,أدوات ومهارات التي م .11

 لم يريد تحقيقه في المستقبل. نه من المؤكد لكل منهم ح   إال أق أحالمهم. بالطبع بأن ليس الجميع يريد أن يكون محاميا  ن تساعدهم في المستقبل لتحقيأ

 لم المحاماة.اع هذا المشروع يعرفنا على

 ف على طرق لتحقيق طموحاتكم.قبلة سيحضر في كل أسبوع متطوع سيساعدكم في التعر  في الفترة القصيرة الم  

 

  من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: )درستلخيص ال .12

ن تعلم ومعرفة بأ , وليس من الضروري أن تكون صحيحة أو خاطئة . المهممر  حت  ع وت  سم  كل اآلراء ت  بلقائكم اليوم. من المهم لي قوله بان  سررت جدا  

 . شترك جميع التالميذمختلفة. المهم أن ي إجابات وآراء ,لكل حالة توجد إعتبارات , إدعاءات, مصالح
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 قوانين اللعبة

 (’مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 

تاة بنت  -روبين هود   سنة 13ف

في أنحاء كريات جات. كانت تضع المال  تخرج إلى رحلة سطو  ’ في كل ليلة, عند منتصف الليل, بعد أن تنام أمها, كانت ش

أردت المال من "دهشين: خبرت المحققين المنأالذي كانت تسرقه في محفظة أمها دون أن تشعر. باألمس تم القبض عليها وقد 

 ".أجل الطعام, فقط ال غير

ن يعلم أحدا بما يجري. في كل ليلة عند منتصف أهذه قصة مالئمة لدول العالم الثالث. لكن ال, هذا حدث هنا , في إسرائيل, دون 

حيد كان الحصول على تخرج لسرقة البيوت والمحال التجارية في المدينة. وهدفها الو’ الليل وعلى مدار أربعة شهور كانت ش

  المال من أجل الطعام لها ولعائلتها.

  األعزاء! يتالميذ

 !هل يجب تذنيبها وعقابها على فعلتها؟ علل’. أبدوا رأيكم في قصة ش
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 قوانين اللعبة

 ’(مقدمة: تعارف وعرض للخطة )اإلمكانية ب

 

 

 : ساعة القصة

إذا كان موضوع الدرس شيق لكم, وتريدون معرفة المزيد عن 

قراءة قصة : ع العدالة, القانون والمجتمع لربما تريدون يمواض

 . الفتاة" للمؤلفة نوريت زرحي -"روبين هود 

ل ضد ناض  القليل عن الكتاب: روبين هي فتاة تعيش في إسرائيل في سنوات الثمانين. تُ 

الظلم وعدم المساواة التي تجدها في عائلتها, في المدرسة والمجتمع. الحائزة على هذا 

ر إلقامة قرية باد  الواقع وتصحيحه. تُ قرر تغيير ي الضعفاء, تُ للقب روبين هود, حام  

شباب من جيلها, فيها المجتمع عادل والكل متساوين. في أحداث القصة تواجه يديرها 

الت تشغل كل المجتمع اإلسرائيلي مثل, عض  روبين عدة أسئلة ترتبط بها وبعائلتها, مُ 

 الفروق الدينية, إنعدام المساواة..إلخ.

اضيع من جتمع اإلسرائيلي في أيامنا هذه, الذي يتناول موداخل الم فتاة   هذه قصة بلوغ  

يحوي الكثير من  نضالها لتحقيق ذاتها في هذا العالم, عالم   ا  شؤون الساعة. هذا كان أيض

 الحدود بين األطفال والكبار. 

 



 

 27 

 

 قوانين اللعبة

 مقدمة : مسار إتخاذ القرارات

 

 إتخاذ القراراتمسار : مقدمة 

تلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مخ

للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, الفرصة  ويتيحوتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه 

 فسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ.مجال إختصاصه( وأن ي  أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته و

  الموضوع

 مسار إتخاذ القرارات في المجتمع

  األهداف

 .القرارات في المجتمع ختلفة إلتخاذميفحص طرق وأن يفهم التلميذ  .1

   . وديموقراطية   واعية   أن يعي التلميذ بأهمية إتخاذ قرارات   .2

 .ارات في مجتمعناأن يفهم التلميذ من يتخذ القر .3

 تحضير

 بطاقات 10

 مالحظة

 .دقيقة للدرس 75من المفضل تخصيص 

 سيرورة الدرس

 .تالميذ في كل مجموعة 3نة من و  ك  ف لثالث مجموعات م  م الص  س  ق   .1

 .. يكتب التالميذ أسمائهم على البطاقةعلى بطاقاتمجموعة  تحصل كل .2

عن هذا الكوكب وال عن ظروف الحياة فيه. عليهم إختيار سبعة  كوكب جديد. هم ال يعرفون شيئا   تخبر المرشد التالميذ بانهم سيخرجون في رحلة إلى .3

 .)موجودة في آخر الدرس(ك الكوكب الجديد من قائمة الحاجيات ألخذها معهم لذلالتي تبدو لهم مهمة  حاجيات

ب الجديد. يجب التشديد على أنهم يجب أن يختاروا فقط سبعة كوكللتقرر كل مجموعة أية سبعة حاجيات برأيها يجب أن تأخذها معها لتلك لرحلة  .4

 .لحاجيات أكثر كاف   حاجيات لعدم مجود مكان  

ختيرت )اإلجابات المتوقعة: فرد ي المجموعات إختياراتها, يسأل المرشد عن كيفية إتخاذ القرارات داخل المجموعة وما هي الحاجيات التي أ  نه  بعد أن ت   .5

 .ش مضمون القوائمناق  ال ت  : مالحظة للمرشد(. موافقة كاملة من قبل الجميع –نقاش وتصويت  –رر للجميع, "سيطر" واحد من المجموعة ق

 لنقاش كل قوائم الحاجيات التي تم إختيارها, لذلك يجب إختيار كافيا   وال يوجد وقتا    ستنطلق قريبا  ة الفضائية ب  ك  ر  ر المرشد التالميذ بأن الم  خب  ي   :الفعالية .6

كون قائمكم هي المختارة, على أعضاء المجموعة جمع أكبر عدد من البطاقات مكتوب عليها أسماء أعضاء ي تلكل الصف. لك قطفقائمة واحدة 

هذا  لب  ق  ذ للكوكب الجديد وعلى الجميع ت  خ  ؤ  ست  المجموعة التي تجمع أكبر عدد من البطاقات تفوز بإمكانية تقرير أية حاجيات  .المجموعات األخرى

  القرار.

مام التالميذ بأن يفعلوا ما يريدون, ما عدا . يجب إتاحة المجال أال العنف بتاتا  مقرر كل مجموعة ما هي الطريقة لجمع البطاقات, لكن ممنوع إستعت   .7

مع  ن تندمجالمجموعات أاألصلية. لكن تستطيع  نفصال عن مجموعاتهمالعنف, تزييف, خداع, سرقة أو أية تصرفات سلبية. يمنع التالميذ من اإل

   بعضها البعض.

  سيحاول التالميذ الحصول على البطاقات. –نبدأ اللعب  .8

  المجموعة التي حصلت على أكبر عدد من البطاقات , تكتب قائمة حاجياتها على اللوح.. لب من التالميذ الجلوسبعد خمس دقائق يط .9



 

 28 

 

 قوانين اللعبة

 مسار إتخاذ القراراتمقدمة : 

 

 :نقاش  .10

  .(قبول عليه )بإختصارميقول كل تلميذ هل القرار  .أ

  .ق حصولهم على البطاقاتر  خبر التالميذ عن ط  ي   .ب

 هل يريدون اإلنتماء لمجتمع يكون فيه إتخاذ القرارات بهذه األساليب؟ أية أساليبتخاذ القرار في النهاية؟ إمور حتى جريات األهل أعجبتهم م   .ت

 لماذا؟ ت خالل الفعالية وضايقتهم؟ل  م  إست ع

ختار للرحلة , وبين إتخاذ القرار بشأن أية مجموعة ستقرر لكل داخل المجموعة بالنسبة ألية حاجيات ست  ما الفرق بين إتخاذ القرار األصلي  .ث

  الصف؟

ت و  ص  شخص واحد يقرر طوال الوقت, إختيار لجنة, الجميع ي   –وقوانين داخل المجموعة. مثال, ممكن  وا بأساليب مختلفة إلتخاذ قراراتر  ك  ف   .ج

  .ن ونقاش ما هو الحل األفضلعلى كل قرار, إقناع اآلخري

في المجموعات األصلية عندما  سلبيات وإيجابيات كل أسلوب في إتخاذ القرارات؟ في حاالت معينة من األفضل اإلقناع والتداول )مثال  هي ما  .ح

, عند ضيق الوقت إختيار ات, مثال  آخر إلتخاذ القرار أسلوب  إختيار في حاالت أخرى لربما من األفضل (, ذ للرحلةؤخ  إختاروا قائمة للحاجيات ست  

  قرر للجميع..من ي  

ة, جب التفرقة بين السؤالين: كيف نتخذ القرارات )إقناع ونقاش, عنف, جداالت( وبين من يتخذ القرارات وكيف تم إختياره )بطريقة ديموقراطيي .خ

  "وراثة" من الحاكم السابق ألخ(.

ن  مجموعة م   من يتخذ القرارات داخل صفكم؟ مدرستكم؟ هل هناك .د ذ المعلمة, أية قرارات خ  ت  أية قرارات ت   –ن يتخذون القرارات ؟ مثال م  عة م  َ  و  َ 

  إلتخاذ القرارات؟  ل كل التالميذ ومتى يتم تعيين لجان  ب  ؟ متى يتم التصويت من ق  ذها التالميذ خ  ت  ي  

 من يتخذ القرارات في الدولة؟ كيف تم إختياره؟ .ذ

 .القوي يقرر. األغلبية تقرر, الممثل يقرر من المهم نقاش المصطلحات: .ر

 

 (: تلخيص الدرس ولو بإختصار من المهم جدا  تلخيص الدرس: )  .11

ة التي نوقشت خالل الدرس )يمكن كتابتها على اللوح مع التركيز على المصطلحات: إتخاذ القرارات, ديموقراطية, راجعوا المصطلحات المركزي  

 (.التالميذ مع األغلبية تقرر .. خالل النقاش

ذ بالحسبان حتى ولو كان ؤخ  ة الحوار واإلقناع, القرار حسب األغلبية, قرار األقلية ي  كزوا على إيجابيات طريقة إتخاذ القرارات الديموقراطية: إمكاني  ر  

 الة ومسؤولية مشتركة.يتعاونية, فع ق أجواء  ل  اقض لقرارها, خ  ن  القرار األخير م  

 

  قائمة الحاجيات:. 13

 ئمة ما يمكن أخذه للكوكب الجديد:قا

, كرة قدم, دمى, أدوات عمل: مطرقة,  كتب, عيدان ثقاب,معلبات أكل, أوراق, أقالم حبر, أقالم رصاص, بطاريات, كاميرا, راديو, موسيقى, حليب معلب

 ف, صوف, دجاجة, هاتف نقال, حلوى, صمغ.صابون, ورق تواليت, معطنقود, ضمادات, أدوية,  منشار, مسامير, حبال, مصباح, قدر, كمبيوتر نقال,
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 قوانين اللعبة

 مقدمة )أهداف القانون(: قوانين اللعبة

 

 

 مقدمة )أهداف القانون(: قوانين اللعبة

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

حن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك ن

 أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ.

 أهداف

 ك التلميذ أهمية القوانين في المجتمع الديموقراطيأن يدر  

 حضيرت

 .جنود, أقالم ورق للكتابة, لوحة اللعبة )مرفق مثال(

 سيرورة الدرس

 . تالميذ لمجموعات من أربعة تقسيم الصف الفعالية: .1

 .القوانين  تحصل كل مجموعة على لوح اللعبة خالي, جنود, مكعب نرد, أقالم وأوراق لكتابة

 تحاول لعب تلك اللعبة. –خالية, تكتب على الورقة قوانين لتلك اللعبة وفي النهاية : على كل مجموعة أن تخترع لعبة مالئمة للوحة اللعب الإرشاد

دة )تلك التي تساعد على التقدم في اللعب( وعة محاولة تصحيح قوانين اللعبة وأن تحاول تعريف: ما هي القوانين الجي  ة اللعبة, على المجمخالل تجرب .2

  على مجريات اللعبة(. وما هي القوانين السيئة )تلك التي تؤثر سلبا  

 . تلعب لعبة المجموعة األخرى نتتبدل المجموعات فيما بينها وتحاول كل واحدة أ .3

م  تلخيص الفعالية:  .4  ا  ت إتخاذ القرارات داخل المجموعة؟ هل كان هناك تعاون أو أن عضوم  قوانين اللعبة؟ كيف ت   ن  س   ماذا حدث في اللعبة؟ كيف ت 

  ة قوانين تساعد على مجريات اللعبة ؟منذ البداية أي   ئة؟ هل كان واضحا  دة أو سي  جي   –ت ن  هو نوع القوانين التي س   ماقرر للجميع؟  ا  واحد

  قوانين؟ ن  ذ بعين اإلعتبار عند س  ؤخ  ن ت  ة إعتبارات يجب أما هو وجه الشبه بين طريقة إتخاذ القوانين هنا وبين تلك في الدولة؟ أي   .5

  مهم تلخيص الدرس ولو بإختصار(:تلخيص الدرس )من ال .6

كل أفراد المجموعة.  م جميع أبناء المجتمع وتحافظ على حقوقلز  ها بحث وتدقيق. قوانين اللعبة ت  يلزم   حتى قوانين اللعبة في الدولة الديموقراطية

لى يد أبناء المجتمع الديموقراطي )أو ن قوانين اللعبة في المجتمع الديموقراطي عس  ف على تلك الحقوق. ت  الدروس األخرى سوف نتعر   يف

  ات.أدنى من األضرار لألقلي   مكنة بحد  من خالل المحاولة بالمحافظة على مصلحة الجميع بأقصى درجة م  ممثليهم( بطريقة اإلجماع 
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 لوحة اللعب

 كنز
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 قوانين اللعبة

 أضرار: ُحري ة وحذر

 

 

 أضرار

 ة وحذرري  أضرار: حُ 

آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء  خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 اذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ. أي تلميذ كان, لم

 األهداف

صابات الناتجة ف الشخصية لكل فرد, وبين الحفاظ على سالمة اآلخرين من اإلأن يعي التلميذ بأهمية المحافظة على التوازن بين الدفاع عن حرية التصر  

  .همالعن اإل

 التحضير

  عن غرفة الصف. فضل إجراء اللعبة في ساحة المدرسة أو في قاعة بدال  مواد المطلوبة حسب األلعاب التي إخترتموها. من الم  ال

  سيرورة الدرس

  على األقل. األلعاب تقوم على المنافسة بين المجموعات. يقسم الصف إلى مجموعتينالفعالية:  .1

  تستطيعون إبتكار ألعاب قدر ما تشاؤون.من المفضل إختيار على األقل لعبتين. بالطبع  .2

  ك بفمه ملعقة بداخلها بيضة )مسلوقة(.مس  ل ي  ث  م  ن كل م  أمنافسة بين ممثلين عن كل مجموعة, في حين  اللعبة أ:

 بالماء بيديه. مليء   ك وعاء  مس  منافسة جري. كل تلميذ ي   اللعبة ب: 

 

 كل لعبة مكونة من ثالث جوالت. .3

رات التالميذ وأن د  ر ق  ي  غ  عدم ت  التالميذ )في باقي األلعاب يمكن إشراك تالميذ آخرين( وذلك لضمان  َ  س  ف  هم ن    في الجوالت الثالث كشار  ن ي  مهم : م  

  يكون العائق الوحيد هو الحواجز وليس قدرات التالميذ في اللعب.

 عتاد.مشي م   \ركض .أ

 يها.ط  خ  حواجز منخفضة والمطلوب ت   3-2في نفس المسار موجود  .ب

 ة عبارة عن تالميذ.جز هذه المر  انفس المسار ولكن الحو .ت

 

 :مواضيع النقاش .4

 في كل مرحلة جديدة )عندما كان نوع الحواجز مختلف( لذلك في  من المفروض أن التالميذ كانوا أكثر حذرا   متى كان ركض التالميذ أسرع؟

   .الئهم(سهم وزمفن من إصابة أ)خوفا   المرحلة األخيرة كانوا أكثر حذرا  

 الحذر أبطأ   عيق سيرورة اللعبة. فمثال  ر مطلوب لمنع وقوع أصابات , هذا من جهة واحدة, ومن جهة أخرى الحذر ي  ذ  شرحوا للتالميذ: الح  إ 

  إمكانيات الفوز. ص  ل  رعة التالميذ وق  س  

 فحصوا في كل مرة التاليإو على اللوح( عتاد )أكتبوهاحذر أكثر من الم   يذ أمثلة لحاالت تتطلب من األفرادأطلبوا من التالم:  

 لماذا الحذر مطلوب؟ .أ

 .منخفضة(\ما هي إمكانية حدوث أصابات؟ )مرتفعة .ب

 .ما هو ثمن الحذر؟ )ومنع حدوث إصابات( .ت

 ات في الفرصة, عند وضع وعاء زجاجي على حافة الشباك.عند الخروج للممر  مثال: عند اللعب بجوار أطفال صغار, 

 

 مع التالميذ للتعميم في كل ما يختص بقوانين الحذر: لحاولوا التوص   .5

  كلما كانت اإلصابة المتوقعة خطيرة ,يكون مبرر أكبر لتقييد الحرية.  (1)

 كبر, يكون مبرر أكبر لتقييد الحرية.أكلما كانت إمكانية وقوع اإلصابة  (2)

 تقليص حجم اإلصابات قدر اإلمكان. ل دائما  ض  ف  ن   (3)
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 قوانين اللعبة

 أضرار: ُحري ة وحذر

 

 

       يد للحرية.  ب فيها إتخاذ قرار التقي  صع  وا في حاالت ي  كر  تهم. ف  ري  يد ح  ل تقي  ض  ف  خرى ن  د حرية األفراد, وحاالت أتقيي   فيها لض  ف  ال ن  وا في حاالت فكر   .6

دة السيارات فلن تحدث افة: إذا توقف الناس عن قي  مثلة المتطر  مكنك إستخدام األق بالمكان والزمان. ييتعل   وا للتالميذ بأن القرار بالنسبة للتوازنح  ض  و  

حوادث طرق . إذا لم نخرج من البيت في المطر فلن نتعرض لخطر التزحلق. بالرغم من ذلك: هل هناك مبرر لمنع التالميذ من اللعب في ساحة 

  ؟ لماذا؟المدرسة عندما يكون الطقس ماطرا  

 

 :تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة( .7

ض ذلك حياتهم للخطر. في هذه ف كما يحلوا له عندما يعر  ومركزية, ال يستطيع كل إنسان التصر   يوم؟ تعلمنا أن حرية اإلنسان مهمة جدا  ماذا تعلمنا ال

   )أكتب الكلمة على اللوح(.التوازن الحاالت يجب 



 

 33 

 

 قوانين اللعبة

 أضرار: ما هي المسؤولية؟ وما هو اإلهمال؟

 

 أضرار: ما هي المسؤولية؟ وما هو اإلهمال؟ 

على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء  خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ. أي تلميذ كان, لماذا إختار 

 الموضوع

 المسؤولية, الحذر واإلهمال

 األهداف

 أن يعي التلميذ أهمية النتائج الناجمة عن تصرفاته. .1

 .أن يفكر التلميذ بنتائج تصرفاته مسبقا   .2

 أن يتعرف التلميذ على المصطلحين: حذر وإهمال. .3

 ؤذية.ة منع النتائج الم  فكر التلميذ في كيفي  أن ي .4

 التحضير

 ورقتي العمل

 

 مالحظات

  . لذلك في الدرس القصير يمكن التركيز على أقسام منه. ساعة ونصفيتخلل الدرس نقاشات وفعاليات لدرس مدته 

 سيرورة الدرس

 I نتائج أفعالي 

 

. مثال: حالة فيها يحفر التالميذ حفرة, دوا قصصا  (. هنا نتيح الفرصة للتالميذ بأن يسر  1 )ورقة عمل رقم يحصل كل تلميذ على ورقة فيها بداية لقصة   .1

  ...."رهيب   شيء   وحاالت أخرى. في النهاية "ثم حدث نارللد يها يجمع التالميذ حطب إلشعال موقحالة ف

 

 على التالميذ إبتكار نهايات للقصة. .2

 

يذ. أكتبوا الئحة بكل األضرار التي تتوقعون حدوثها كنتيجة للحالة في القصة )مثال: أحدهم وقع في الحفرة. قرأوا قسم من النهايات التي كتبها التالمإ .3

  على الحطب(.  ا  ح بمسمار كان موجودر  صيب من ألواح الحطب, أحدهم ج  أحدهم أ  

 

رة, وضع حارس بجانب الحفرة, تخبئة ألواح الحطب في وقوع تلك األضرار )مثال: وضع حواجز حول الحف لمنع   طلبوا من التالميذ التفكير بطرق  أ   .4

  (.مغلق   مكان  

  

وليس األطفال الصغار, يتطلب من الحارس إلتزام كبير,   –ويكتب  أن يقرمناقشوا إيجابيات وسلبيات الحلول المختلفة )مثال: يستطيع قراءة الالفته فقط  .5

  ثقيل والمسافة(.بسبب الوزن ال ا  كبير ا  تخبئة ألواح الحطب تتطلب مجهود
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 قوانين اللعبة

 أضرار: ما هي المسؤولية؟ وما هو اإلهمال؟

 

 

مقياس الحذر, ومقياس التصرفات في المجتمع. نود أن يأخذ الناس حذرهم في كل تصرفاتهم, وأن ؟ نقاش: لماذا من المهم التفكير في نتائج أفعالنا مسبقا   .6

ا مسؤولين ن  ن  و  ة ويلتزم بها الجميع, ك  ر  ذ  فات ح  اء تلك التصرفات. نود تحديد تصر  يأخذوا بعين اإلعتبار األشخاص اآلخرين وما يمكن ان يحدث لهم جر  

   م علينا التفكير في عواقب تصرفاتنا ومحاولة منع حدوث أضرار.ت  ح  ي  

 

 . تفكير مسبق, يمنع اإلصابات "مسؤولية",مصطلح  أكتب على اللوح

 

جملة واحدة. التلميذ األول يحصل على  اوب فيهإمكانية لفعالية إضافية: تلعب كل مجموعة لعبة "قصة تتسلسل". تحصل كل مجموعة على ورقة مكت .7

بالورقة األصلية(. هكذا يحصل كل الجملة األولى من القصة , يكتب تكملة للقصة )للجملة االولى( على ورقتة ويمرر ورقتة للتلميذ التالي )ويحتفظ 

حداث تدور أ حداث القصة.أأو حتى تسلسل بداية القصة ن يعرف ماذا كان في أن وحداث القصة دأ لتعليه تكم –تلميذ على جملة واحدة من القصة 

ت لها مجموعة من التالميذ إال ان األمور خرجت عن السيطرة. مثال: " قررت مشاكسة راني في اإلستراحة في ر  ب  ب ومكيدة د  ل  ق  م  القصة حول 

القصص  ها رسبت في إمتحان التعبير اللغوي.." اقرأوا معا  المدرسة, لذلك قمت بسحب كرسيه من تحته...", "قررنا خداع هالة, أخبرنا كل الصف بأن

    للنتائج في النهاية. بداية بالخدعة ووصوال   ل أحداث األمورفي الصف, حللوا تسلس  

 

II مقابل التكلم حركة 

لوس على نفس الكرسي, عنف( وبين رين في الممر, سحب كرسي زميل يحاول الجاالتمييز بين التصرفات الحركية )فتح الباب بسرعة دون اإلنتباه للم .8

  التكلم مثل الوشاية والنميمة. أطلب من التالميذ أمثلة لحاالت شجار بدأت بكالم جارح ووصلت للتشابك باأليدي.

 

III نص قوانين للمعاملة 

المربية كتابتها على لوحة كبيرة وتعليقها على  ي بالحذر. إجمعوا األوراق أطلبوا منم المواطنين التحل  لز  للتعامل ت   ص قوانين  أطلبوا من التالميذ ن   .9

 . الحائط.

 

VI   ة والمعقولة؟ر  ذ  فات الح  بماذا علينا التفكير؟ ما هي التصر 

على التالميذ أن يقرروا في كل حالة هل من تسبب في تسلسل  نة لقصص إبتكروها.ك  م  ل ألحداث م  التي تحوي تسلس   2وزعوا ورقة العمل رقم   .10

التساؤل هنا ليس حول من هو المذنب من التالميذ المسؤولين عن اإلصابات التي نجمت في النهاية. يجب التمييز بين المسؤول والمذنب. االحداث هم 

 .ن يفكروا بعواقب أفعالهم ومنعها مسبقا  أإنما, هل كان من الممكن منع األضرار أو كان عليهم 

   

ا الممكنة؟ متى تتوقف مسؤوليتنا؟ هل كان هناك دور لماجد بحدوث إصابته؟ هل كان على األوالد متى نكون مسؤولين عن تصرفاتنا ونتائجه نقاش:  .11

بة ناس  بل م  ن ق  ها التالميذ في الصف م  ن  ؟ هل كانت القوانين التي س  التفكير بإمكانية عدم تمكن أحدهم من قراءة الالفته, أو يلقي أحدهم بالالفته بعيدا  

  ؟2ة العمل رقم للحاالت المذكورة في ورق

 

 :تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(  .12

التالميذ على تذويت حقيقة كونهم مسؤولين عن  ةنتائج. من المهم مقدر-ماذا تعلمنا اليوم؟ راجعوا المصطلحات المركزية: مسؤولية, إهمال, أفعال

  قدر المستطاع. رولكن بالرغم من ذلك علينا توخي الحذر الكامل لمنع األضرا دائما   اما  ممسؤوليتنا ليست واضحة تتصرفاتهم وأفعالهم. 
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 قوانين اللعبة

 أضرار: ما هي المسؤولية؟ وما هو اإلهمال؟

 

 

 1ورقة عمل رقم 

 

 أكنبوا نهاية للقصة التي أمامكم:
 

قرر تالميذ الصف السادس ج اإلحتفال بنهاية العام الدراسي بإجراء حفلة شواء ضخمة. بحث التالميذ على 

من  كبيرة    جمعوا كومة   ي ساحة األلعاب في الحي.ف مدار أسبوعين عن ألواح حطب وجمعوها

لوضع   جدا   كبيرة   ألواح الحطب, ولكي ال يسرقها أحد ,قرروا حفر حفرة  

األلواح فيها. عند المساء إجتمع التالميذ وبدأوا بحفر حفرة كبيرة. 

وضعوا فيها كل األلواح )قسم منها كان مملوء بمسامير 

 .ن تعبين جدا  صدئه( وعادوا لبيوتهم فرحين ولك

 ولكن لألسف حدث شيء رهيب....
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 قوانين اللعبة

 أضرار: ما هي المسؤولية؟ وما هو اإلهمال؟

 

 

 2ورقة عمل رقم 

 

  القصة, هل حسب رأيكم تالميذ الصف السادس ج مسؤولين عن ما حدث؟ ةامامكم عدة إمكانيات لنهاي

 

ساعات ال تأخذوا ألواحنا الخشبية". في  –وضع الفته مكتوب عليها " إحذر حفرة  قبل أن غادروا الملعب, قرر التالميذ أ.  

من  يتمكنالمساء المتأخرة, أسرع سامي للحافلة التي كانت تقف في محطة الحافالت بجانب الملعب. ركض, ركض , ولم 

  قراءة الالفته, ووقع في الحفرة. أصيب سامي إصابة بالغة من األلواح الخشبية.

 

 

 

 

 

 

 

 

. طفل يبلغ من  "ال تأخذوا ألواحنا الخشبية –إحذر حفرة ب. قبل ان يغادر التالميذ الملعب, قرروا وضع الفته مكتوب عليها " 

ت لورا, لم تنتبه للحفرة وسقطت فيها. أصيبت لورا إصابة سنوات يسكن في الحي, قرر إلقاء الالفته. في الغد, مر   10العمر 

  بالغة من االلواح الخشبية. 

 

 

 

 

". وائل تلميذ  ال تأخذوا ألواحنا الخشبية –يها " إحذر حفرة , قرروا وضع الفته مكتوب عل ت . قبل مغادرة التالميذ للملعب

جمعوا, لذلك إقترب  ن يعرف كم ألواحا  أضوله ن قرأ الالفته, ثار ف  أمن هناك في ساعات المساء. بعد  ر  ف السادس ب  م  صال

 .  بالغة   من الحفرة ووقع فيها وأصيب إصابة  
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 قوانين اللعبة

 أضرار: حدود المسؤولية

 

 أضرار: حدود المسؤولية

لتابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء ا

, ن ترعرعوتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ.

 الموضوع

 حدود المسؤولية. –مسؤولية, حذر وإهمال 

متعددة وكذلك  ما تكون البا  غعام ما يكون عدد المتورطين في الحادث كبير, األضرار في حاالت التضرر تزداد التساؤالت حول من المسؤول. وبشكل 

 المصابين يكون عددهم كبير. ما هي حدود المسؤولية التي يجب أن يعتمدها المجتمع؟ 

 األهداف

 ة.ب  ك  ر  الت م  عض  تطوير مهارات تحليل م   .1

  ن على إيجاد التوازن  الصحيح بين المصالح المختلفة.التمر   .2

 .عن القرارات وما هي عواقبها م من المسؤولفه .3

 حضيرالت

 .5 -ו 4أربعة لوحات بريستول تحوي المواضيع المفصلة في الفروع  

 سيرورة الدرس

 مع المربية(. )من المفضل تنسيق أمر ترتيب الكراسي مسبقا   يةر  ح  رك ب  حن التالميذ من التك  م  ضعوا الكراسي في إحدى زوايا غرفة الصف بشكل ي   .1

 . قم بتعليق لوحة البريستول واحدة في كل زاوية .2

ال أحد //  شركة صيانة المدرسة هي المسؤولة//  إدارة المدرسة هي المسؤولة//  تحمل كل لوحة بريستول العنوان التالي: مدرب الفريق هو المسؤول .3

 . مسؤول

  أرسم على الجهة الثانية من لوحة البريستول, خطوط بطريقة تقسم اللوحة لستة أقسام وأكتب على كل قسم : أ,ب,ت,ث.. .4

ر مفهوم المسؤولية لدى التالميذ ي  غ  , في كل قسم يتم الكشف عن تفاصيل جديدة التي ت  القصة مقسمة لستة أقسامقصة تلميذ أصيب في المدرسة.  مرفقة .5

 بالنسبة للمتسبب في الضرر لذلك التلميذ.

نهم ه للتالميذ بأمالئمة لموقفهم )من المهم توضيحالالمرشد القصة فصل بعد اآلخر, على التالميذ أن يوقعوا إسمهم على اللوحة أو اللوحات  يقرأ .6

 األحداث إنما تكملة بديلة. لتسلسل ةقسم من الفصول ممكن أن تكون " متبادلة". أي ليس مكمليستطيعون التوقيع على أكثر من لوحة واحدة(. أنتبهوا: 

  قرر عدم وجود مسؤولين في نهاية القصة. , كم تلميذ بعد إنتهاء القصة, إفحص كم توقيع موجود على كل لوحة بعد كل مرحلة .7
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 قوانين اللعبة

 أضرار: حدود المسؤولية

 

 

 مواضيع للنقاش: .8

   ر التالميذ بمصطلح المسؤولية , أن نكون مسؤولين معناه التفكير في تصرفاتنا ومحاولة تفادي اإلصابات واألضرار. أنا أكون مسؤوال  ك  ذ 

 منعها. عن نتائج أفعالي, إذا كان من المفترض أن أفكر في تسلسل األحداث وكان بإمكاني

   ائج التي حادث الضرر وبين نتبين ية ن المتسببين باألضرار في كل مرحلة من مراحل القصة, من المتضرر ومتى توقفت العالقة السببم

نه ال توجد إجابة واحدة صحيحة. يتطلب في كل حادثة قرار , وأمنا  نوا للتالميذ بأن القرارت ليست مفهومة ض  ي  حصلت في النهاية. ب  

وع ينتسب مجتمعنا, على أية تصرفات نلقي بالمسؤولية وما هي حدود المسؤولية من خالل حدود النتيجة ني في السؤال, ألي إجتماع

نفكر بأن أحدهم كان عليه توقع نتائج تصرفاته حتى لو حدثت في النهاية. حتى لو وضعت الفته  أحيانا  ة وحدود المتضررين. ر  ض  الم  

 ليس واضحا من هو المسؤول. –جازفة ك قرر الم  قرأ الالفته ومع ذلوأحدهم 

 هناك إجماع في الصف على تحديد  –, توضيح التغيير بالقرار اإلجتماعي. اللوحة التي تحوي توقيعات كثيرة  هدف التوقيع على اللوحات

وجود تفاوت في لمسؤول أو إجماع على عدم تحديد هوية ا –هوية المسؤول ووجود عالقة سببية, اللوحات التي تحوي توقيعات قليلة 

 كمية التوقيعات تعكس موقف الصف.اآلراء. الهدف هي أ

 

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .9

 قرارات إجتماعية.ذكر بالمصطلحات المركزية: المسؤولية, حدود المسؤولية, التوازن , 

 كل حالة وحالة. لحدود المسؤولية في التركيز على عدم وجود تعريف دقيق 

  .التركيز على واجب الحذر 
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 قوانين اللعبة

 أضرار: حدود المسؤولية

 

 أحداث القصة
 

 المرحلة أ

 

في السنة الماضية. رامي أحد أعضاء الفريق  12-10حترف بطل الدولة في الركض ألجيال اء م  د  رامي, تلميذ في مدرسة "جلبوع", ع  

ت حفرة كبيرة في ر  ف  بعد هطول األمطار ح  الوطني. باق تدريب للفريق الرياضي في المدرسة أسبوع قبل الس قيم  في المدرسة. أ   الرياضي  

ن درب تالميذه وقال لهم بأر الم  , حذ  ملعبعالج تلك الحفرة وهي ما زالت موجودة في اللم ي   المدرسة. إكتشف مدرب الفريق بأن أحدا   ملعب

ولن يتمكن من  ت رجلهر  س  ك   .ي الحفرةوقع فت المدرب, لكنه بطريق الخطأ سمع رامي تعليما يركضوا في الجهة الثانية من الملعب.

 ة كثيرة.ألن عليه أن يخضع لعالجات طبي   كبيرة   صيب رامي بخيبة أمل  المشاركة في السباق الوطني. أ  

 

 المرحلة ب

 

بموضوع الملعب  دير شيئا  عالجة الملعب قبل أن تهطل األمطار. لم يفعل الم, بأن مدرب الفريق كان قد طلب من مدير المدرسة م   ن الحقا  ي  ب  ت  

درب من إستعمال الم   ع  ن  المدرسة, كما وم   صي انة الصيانة المسؤولة عن ه المدير لشركة  ج  و  في فصل الصيف. بعد هطول المطر األول, ت  

 الملعب.

 

 المرحلة ج

 

 أن أخبر الشركة بموضوع الملعب.عالج المشكلة. وكذلك لم يفحص المدير الموضوع بعد ن شركة الصيانة لم ت   بأن الحقا  ي  ب  ت  

 

 المرحلة د

 

حضر مندوبي الشركة في هذا األسبوع للمدرسة. ة في األسبوع لفحص الملعب. لم ي  ن واجب شركة الصيانة الحضور للملعب مر  بديل: م  

 شيء. ير عدم فعل أمن أن الشركة ستقوم بواجبها , قر   أخبر المدرب المدير بوجود الحفرة بعد, بما أن المدير كان متأكدا  

 

 المرحلة ه

 

ب للسباق, وصل للمدرسة في ساعات بعد الظهيرة آخر. أراد رامي التدر   وقرر نقل التدريب لملعب  وجود الحفرة  المدرب بديل: الحظ  

 ب في الملعب ووقع في الحفرة.وتدر  

 

د على الهاتف. ترك المدير موجود في المستشفى, إال أن والدته لم تر   صيب وهووالدة رامي إلخبارها بأن رامي قد أ  بإتصل مدير الفريق  المرحلة و

عروأوقعت صيبت والدة رامي بالذ  . أ  األم بأن رامي موجود في المستشفى وعليها الحضور حاال   را  خب  ة م  ل  ج  س  ة على اآللة الم  ل  ج  س  م   رسالة  

للعناية بأخ رامي الصغير ريثما تعود األم من المستشفى بعد  فال  أط يسة  إتصلت الوالدة بجل وجرحت يدها. الكأس الذي كانت تحمله بيدها

 جرة جليسة األطفال؟ض األم عن إصابتها بيدها ؟ وكذلك من سيدفع أ  و  ع  ن عليه أن ي  زيارة رامي هناك. م  
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 قوانين اللعبة

 قضايا شخصية )إتفاقيات(: العالقة بين األفراد

 

 قضايا شخصية )إتفاقيات(

 قضايا شخصية )إتفاقيات(: العالقة بين األفراد

عة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التاب

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ. أي

 المضوع 

 مفهوم اإلتفاق

 األهداف

 ف التلميذ على مصطلح اإلتفاق.أن يتعر   .1

 ة.م  لز  درك التلميذ متى توجد موافقة نتيجتها إتفاقية م  أن ي   .2

 مالحظة

نكث اإلتفاقية. في هذه الحالة, يمكن تعليم الموضوع عن طريق التحضير للمحكمة التصويرية ولذلك ال رية عند نهاية موضوع يمكن إقامة محكمة تصوي

 .يلزم تمرير هذا الدرس

 التحضير

 بطاقات الحاالت

 سيرورة الدرس

بأن اإلتفاقية  توضيحالوا السؤال بشكل عميق إنما حاولوا سأل التالميذ ما هي اإلتفاقية؟ في هذه المرحلة ال تناقشكتب على اللوح مصطلح "إتفاقية". إأ .1
 ين عليها. ع  ق  و  الم   ة ألطرافم  لز  م  

 
 موا الصف لمجموعات حسب عدد الحاالت )يمكن التنازل عن قسم من الحاالت , حسب مستوى التالميذ في الصف(س  ق   .2
 
 ة ببطاقات(ق  لص  كون م  تلحاالت أن على ا) على التالميذ أن يقرروا في كل حالة إن كانت هناك إتفاقية. .3
 
 بعد دقائق تتم جولة بالبطاقات بين  مجموعات الصف. .4
 
 ص تعريف للحاالت التي تتم بها اإلتفاقيات ومتى ال تتم. طلب من كل مجموعة ن  شرحوا للتالميذ بأن في نهاية الدرس سي  إ .5
 
  ص التعريف.في النهاية أطلبوا من التالميذ ن   .6
 
 :نقاش .7
 المقوالت التالية:ناقشوا  

  اإلتفاقياتبالموافقة تكون. 
 .باإلتفاق نحقق األهداف المشتركة 
 .اإلتفاقية هي توافق في اإلرادة بين األطراف 
  .تأجير  - ناقشوا حالة نورا والسيارةعند عدم التوافق في اإلرادة )حاالت اإلجبار, إضطهاد, تضليل...ألخ( ال تتحقق اإلتفاقية

 الشقة.
 إلتفاقية )مثال من حياة التالميذ: إذا ساعدتني في لت نقوم بعملها في حياتنا اليومية؟ التركيز على عدم وجوب تدوين أية إتفاقيا

 .الواجب, سأشتري لك مثلجات..(
 نعك والداك بالسفر لخارج البالد.متى نستطيع الرجوع د  ع  د. مثال, عندما ي  ع  ة وبين الو  م  لز  : الفرق بين اإلتفاقية الم  ناقش 

 إتفاقياتنا وإلغائها؟

 بطاقات الحاالت

 

ة, إتفقوا على أن يلتقوا في يوم الخميس, ويحضر اجة الناري  ة. بعد أن شاهد سليم الدر  اجة وائل الناري  سليم در  يشتري إتفق سليم ووائل بأن  .1
ت م  ت   ة أوراق في هذا الموضوع. هلعلى أي  وا ع  ق  و  . لم ي  ة مباشرة  ي  اجة النارشاقل لوائل وهو بدوه سيحصل على الدر   1500سليم مبلغ 

 إتفاقية بين وائل وسليم؟
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 قضايا شخصية )إتفاقيات(: العالقة بين األفراد

 

 
إحدى القناني الزجاجية كانت  ها.ا  من الحاجيات التي تريد شراءة ووضعت فيها بعضلية لشراء حاجيات. أخذت سل  ددخلت هالة للصي .2

نسكب السائل على باقي الحاجيات وعلى األرض. هل ة إنكسرت القنينة, وإتحتوي على سائل غسول للوجه, عندما وضعتها في داخل السل  
 على هالة دفع تكلفة تلك القنينة التي إنكسرت؟

 
وا للرحلة في شركة تنظيم الرحالت ل  ج  مة الى اوروبا . س  ظ  ن  نهى كل من دالية وداوود إمتحانات البجروت وقرروا اإلنضمام لرحلة م  أ .3

الرحلة ستكون لفرنسا, إنجلترا وهولندا. دفع داوود ودالية تكلفة الرحلة , إال أنه الحقا تم  "رحالت الشباب". مندوبة السفر أخبرتهم بأن
جيلهم للرحلة والحصول على نقودهم. هل  من حق دالية وداوود طلب داوود ودالية إلغاء تسإعالمهم بأن المبيت سيكون في مخيم للتخييم. 

 ت إتفاقية؟نقودهم؟ هل كانت بينهم وبين شركة الرحالإسترداد 
 
موسيقية. أحضرت  بينما يخرج األبوين لحفلة   ,أوالد السنتين ,هند تعمل كجليسة أطفال. دعتها عائلة جالل لرعاية أطفالهم الثالثة التوائم .4

ا فيها , إال أنه وعلى دار الثالث ساعات التي غابومشاهدة التلفاز عندهم لتخطط  هند واجباتها الدراسية معها لبيت جالل, كما وكانت
ما يريد األكل أو يحتاج لتغيير إ حد األطفال,ة واحدة. ففي كل زاوية كان يصرخ أاألبوين عن البيت, لم تتمكن هند من الراحة ولو لدقيق

شاقل  60أكثر من  ن يدفعوا لهاأ, إال أنهم لم يوافقوا جدا   بوان ووجدا هند منهكة  عاد األ.احة بتاتا  . لم تستطع هند الجلوس أو الر  القماط
شاقل مقابل  20ن يدفعوا لها بأين كانت هناك إتفاقية بين هند واألبولها؟ هل  أكبر كأجر   ن تطلب مبلغا  أاء. هل بإمكان هند سمقابل كل الم

 كل ساعة عمل؟

 

أنه يريد  ه  مفاد   خبرا  د نشر ق. إتصلت بمحمود, زميلها في العمل, كان نورا, أرادت أن تشتري سيارة أخرى سريعا  قت سيارة ر  ن س  أبعد  .5
ارة بحالة ممتازة, كما محمود لنورا بأن السي   د  شاقل. أك   25000, مستعملة  مقابل 1990بيع سيارته. سيارة نوع سوبارو, موديل 

 محمود ها, مع أنن  عاي  نورا شراء السيارة دون أن ت   رت.قر  ة السيارةؤكد صالحي  فحص السيارة في معهد فحص السيارات, ت   سخةوأعطاها ن  
ة, وذلك ألنها لم تسأله عن هذا ن سيارته ذات مشاوير يدوي  إال أنه لم يخبرها بأة, مشاوير يدوي  ن نورا ال تستطيع قيادة سيارة ذات أيعلم  ب

رداد نورا إست ة ولن تستطيع قيادتها. هل بإمكانإكتشفت بأن السيارة ذات مشاوير يدوي   ,هندل ا  لكالموضوع. بعد أن أصبحت السيارة م  
 نقودها من محمود؟ هل كانت بينهم إتفاقية؟

 
ع على إتفاقية مع صاحبة المنزل: إتفاقية بين ق  الشعب" وقرر إستأجارها. و  "في حي  ظريفة عن شقة لإليجار. وجد شقة وساميبحث  .6

لسنة واحدة.  س. مدة اإلتفاقيةفي القد 2الشقة في شارع يافا لورين هادي, على إستئجار –وسام سعيد وبين صاحبة المنزل  -المستأجر 
اإلستمرار في األجار أو إيقافه. كان  لحسابها البنكي. في نهاية السنة يستطيع كل من الطرفين في كل شهر مباشرة   350يدفع المستأجر 

 ن يدفع للورين؟أ $. كم على وسام 350شاقل, وأما لورين فقد كانت تتكلم عن أجار قدره  350من أن المبلغ المطلوب هو  وسام متاكدا  
 
. لم 8نهى مجد اإلمتحانات بمعدل له لخارج البالد. أ   نهي إمتحانات البجروت بنجاح سيدفعوا تكاليف رحلة  ي  والدا مجد بأنه عندما  د  ع  و   .7

 يوافق الوالدان على دفع تكاليف الرحلة. هل على الوالدين دفع تكاليف الرحلة؟
 



 

 42 

 

 قوانين اللعبة

 مقدمة للحقوق –الحقوق : مقدمة 

 

 الحقوق

 قمقدمة للحقو –الحقوق : مقدمة 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه 

 أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 أن يتعرف التالميذ المبدإية لموضوع الحقوق وإحتياجات اإلنسان.. 1

 ة حقوق اإلنسان في الديموقراطية.مركزي   يفهمونسان بحاجة لحقوق؟" ضلة "لماذا اإلعيتعامل التالميذ مع م   أن. 2

   أن يعرف التالميذ بإيجاز, موضوع التعارض بين الحقوق وواجب تحديد الحقوق أحيانا. .3

 التحضير

عن  "الحق في اإلحترام والكرامة", "حرية التعبير :عيضامواللكل تلميذ مجموعة الصقات تحوي  حقوق:الكعدد التالميذ, مقصات, الصقات  3Aأوراق 

 ف"., "الحق بالمساواة", "حرية التصر  الرأي", "حق الخصوصية"

 ستحسن التحدث مع المربية يومين قبل الدرس وطلب مساعدتها في التحضير للدرس.من الم  

 

 !إنتبه

ر, حيث أن الفروق في كبي . بعض الصفوف تكون صفوف غير متجانسة بشكل  في بيته ةصكل تلميذ غرفته الخا ف  ص  من المفروض في هذا الدرس أن ي  

)ففي قسم من الغرف يوجد كمبيوتر وتلفاز وقسم آخر ال(.  بى فيها التالميذ كبيرة, لذلك غرفهم الشخصية مختلفة جدا  ر  األصول اإلجتماعية اإلقتصادية التي ت  

جانسين أكثر في هذا المجال. إذا كان الوضع كما في أو أن التالميذ مت مع المربية, هل في الصف فروق كبيرة جدا   من المناسب فحص هذا الموضوع مسبقا  

 الحالة األولى فيجب بحث كيفية تمرير الدرس مع المربية.

 

 سيرورة الدرس

I فعالية ذاتية 

 

  )كبيرة(. أطلبوا منهم أن يرسموا تخطيط الغرفة التي يعيشون فيها  في البيت.  3Aعلى التالميذ أوراق  اوزعو .1

 

 للرسمة البنود التالية:أطلبوا منهم أن يضيفوا  .2

 ر عنهم بشكل كبير موجود في غرفتهم )مثال: قطعة مالبس, صورة, كتاب, لعبة(.ب  ع  غرض ي       .أ

 غرض له عالقة بهواياتهم موجود في الغرفة. .ب

 ساعدهم على التواصل مع اآلخرين )مثال: هاتف, كمبيوتر, رسائل(.أغراض ت   .ت

 لمسه. مكان أو غرض ال يسمح ألحد الدخول إليه أو .ث

 خر في البيت.آغرض مشترك لفرد  .ج
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II عرض التصاميم ونقاش 

 يعرض التالميذ التصاميم. .3
  

  ما العالقة بين الرسومات وبين الحقوق المختلفة؟ تعلقة باألغراض التي رسموها:ناقشوا الحقوق الم   .4

 للنقاط التالية: في النقاش يمكن التطرق

 حقهم في أن يكونوا كما يشاؤون. –إنسانيتهم  حق التعبير عن رأيهم. –ر عنهم عب  غرض ي   .أ

 حقهم في أن يكونوا كما يشاؤون, كذلك حريتهم في التعبير عن رأيهم.حرية تصرفهم.  –هوايتهم  .ب

 .حرية التعبير عن الرأي. وحق المعرفة –أغراض يتم التواصل بها مع اآلخرين  .ت

 صية.حق الخصو –سمح ألحد الدخول إليه أو لمسه مكان أو غرض ال ي   .ث

ة , \ة كبير\ت صغير\ن يتشاركون )أخما هو شعورهم عندما يتشاركون بأغراضهم مع غيرهم؟ مع م   – غرض مشترك لفرد أخر في البيت .ج

 الحق بالمساواة.لكل شخص بإستعماله الغرض؟ هل تقسيم الوقت عادل؟ كيف يتم التقسيم؟  ة؟(,هل يخصصون وقتا  \والد

 

لحقوق على رسوماتهم ) حق التعبير عن الرأي, الحق باإلحترام والكرامة, حرية التصرف, الحق بالخصوصية( وأن عناوين ا من التالميذ لصقأطلبوا  .5

 مع األغراض التي رسموها. أكتبوا تلك الحقوق على اللوح.  وها بخطوطل  ص  ي  

 .[اإلنتقال من "أنا" إلى "المجتمع" –أطلب منهم حفظ تلك الرسومات للدرس القادم  ]

 

III صخ  ل  ش مُ نقا 

كونه تحدثنا في هذا الدرس عن عدة حقوق, تلك الحقوق هي أساس كل مجتمع ديموقراطي. لكل إنسان في المجتمع الديموقراطي حقوق يستحقها لمجرد  .6

 . سنتناول هذه الحقوق في الدروس التالية.إنسان

 نة:ك  م  ات الم  جنسه الحقوق التي يستحقها؟ اإلجابته أو اسأل التالميذ لماذا من المهم بأن يحصل كل إنسان, مهما كانت أصوله, لون بشر .7

 ممكنة. نوننا من التعبير عن إنسانيتنا بكل طريقة  ك  م  م لكوننا نحن, وأن ي  ر  حت  أن ن   –ل بإحترام عام  نريد أن ن   .أ

ق كتلك التي رسموها )اللباس, أدوات التجميل, ر  م في التعبير عن آرائهم, ط  ه  ق  ر  عن ط   خبروابر عن آرائنا. أطلب من التالميذ أن ي  َ  ع  أن ن   ايهمن .ب

 الهوايات, التعبير الكتابي أو بالفن(. ما أهمية التعبير عن رأينا؟

ع الغير. يجب تمكين كل إنسان من خصوصيته. ما هي األمور ملكل إنسان أمور تابعة له فقط وال يسمح بالمشاركة فيها  –الخصوصية  .ت

 ظ على خصوصيتنا؟ة لكم؟ لماذا يهمنا الحفاالشخصي  

متساوي. ما هو التقسيم المتساوي؟ متى نشعر بأن التقسيم يكون  شاركة بشكل  م الم  لز  في المجتمع  توجد موارد مشتركة للجميع وت   –المساواة  .ث

 غير متساوي )غير عادل(؟

  

 تلخيص )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .8

يموقراطي: نتقبل كل األفراد كيفما كانوا. بما أنه يهمنا أن يحترم الجميع حقوقنا, كذلك  علينا إحترام مجتمع الدنحترم بعضنا البعض في داخل ال .أ

 حقوقهم والحفاظ عليها.

عتبر أحيانا تقسيم عادل للوقت. ي   عندما تكلمنا عن حق المساواة, وعن تقسيم   بالرغم من المذكور أعاله, أحيانا نضطر إلنتهاك الحقوق, مثال    .ب

عند إستعمال غرض ما, مثل التلفاز في البيت, تقييد لحريتي بمشاهدة برنامجي الخاص. يتضارب حق المساواة مع حريتي في  الوقت

 صالح تقسيم  لكان عليهم أن يتنازلوا عن حقهم في حرية التصرف  لحاالت    أمثلةما يحصل هذا األمر. أطلبوا من التالميذ  التصرف. غالبا  

  ازل عن بضع من حقي لتتسنى الفرصة لغيري بأن يمارس حقه كذلك(. عادل مع اآلخرين) أتن

د يمكن إنتهاكها لصالح حقوق , متى وإلى أي ح  نحتاج للقوانين في المجتمع لحماية حقوق أفراد المجتمع. كذلك, يجب تقرير أية حقوق   .ت

 اآلخرين. 
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 قوانين اللعبة

 ال من "أنا" إلى "المجتمع"اإلنتق –الحقوق: اإلحترام 

 

 اإلنتقال من "أنا" إلى "المجتمع" –حترام اإلالحقوق: 

اء اء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقخطط اإلثر

رعرع, ن توتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 

 مالحظة

 هذا الدرس يتعلق بالدرس السابق.

 األهداف

 أن يعي التلميذ بأن ألفراد المجتمع حقوق وعلى الجميع إحترام حقوق اآلخرين. .1

 الحقوق.التعرف على فكرة التضارب بين  .2

 التحضير

 ها التالميذ في الدرس السابق.الرسومات التي حضر

 سم مربع لكل تلميذ. 1دبسة. مربعات من كرتون باللون الغامق بحجم مخيطان من الصوف أو حبال دقيقة. صمغ أو و

 مع مربية الصف(. ) من المفضل تنسيق هذا الترتيب مسبقا  وضع الكراسي والطاوالت جانبا  

 سيرورة الدرس

 إلفساح مجال للتالميذ العمل على أرضية الصف. وضع الطاوالت والكراسي جانبا   .1

 في كل مجموعة. ذتالمي 10-8تقسيم الصف لمجموعات مكونة من الفعالية:  .2

 )بالمدبسة أو بالصمغ(. الشكل مربع ا  بساطوا ن  و  ك  ل التالميذ رسوماتهم من األسبوع الماضي وي  ص  ي   .3

 .جموعة التفكير بالمشترك بين رسومات جميع التالميذ في المجموعة. أغراض متشابهة ال يسمحون ألحد أن يلمسهاأطلب من التالميذ في كل م .4

. الناتج النهائي يجب أن يكون بساط من صور الغرف ومن أعاله شبكة خيطان أطلب من التالميذ ربط األغراض من الغرف المختلفة بواسطة الخيطان .5

 المختلفة.تربط بين األغراض في الغرف 

 نقاش:  .6

بين األصدقاء؟من المفضل مناقشة رأينا كيف أن الناس مرتبطين ببعضهم البعض. ما هو الرابط بين الناس؟  .أ

 أمور غير الهاتف والكمبيوتر, إنما ممكن الهوايات, مواضيع مشتركة, قواسم مشتركة.

مع أشخاص  وتتطلب لنا تلك الروابط ةع. نحن مخلوقات إجتماعيجها المجتمنت  صنعنا نسيج إجتماعي, شبكة من الروابط بين األمور التي ي   .ب

 آخرين, لذلك نحن نعيش في مجموعات.

 ؟ بماذا تختلف حياتنا بمجموعات عن الحياة بمفردنا؟ما معنى أن نعيش معا   .ت

على حقوق عن قوانين اللعبة, الحفاظ  بل في الدروس السابقةهذا السؤال يربط النقاش مع مواضيع نوقشت من ق  مالحظة: 

اآلخرين, التنازل عن بضع من حقوقنا لصالح تحقيق حقوق اآلخرين وعن طريقة إتخاذ القرارات في المجتمع. من المهم 

 ربط كل هذه األمور من أجل التالميذ. 

 

يراه \يلمسه \يستعمله ويضيفه للرسمته. يمثل هذا المربع صندوق لوضع أي غرض ال يريدون أن يحصل كل تلميذ على مربع صغير ملون بلون داكن .7

 . أي شخص.

  يسأل المرشد عن األغراض التي وضعوها في صناديقهم؟ .8

ولكن هناك أمور ما زالت لنا وحدنا. أماكن تابعة لكل واحد منا لوحده. كيف يمكن أن  مختلفين, روابط ألشخاص   –ون بخيوط رابطة حاط  ننا م  نرى بأ  .9

 صناديقكم وما تحويها؟على وا افظتح

للمجتمع أن يحمي هذه الصناديق لمنع اآلخرين من المس بها؟ كيف للمجتمع أن يحمي إمكانية حفظ تلك الصناديق؟ أذكروا حق  كيف يمكن .10

 الخصوصية من الدرس السابق.
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 قوانين اللعبة

 اإلنتقال من "أنا" إلى "المجتمع" –الحقوق: اإلحترام 

 

ض في الصف عند فقدان غرصناديق الغير؟ أمثلة: على ص ن اآلخرين من التلص  ك  م  الخصوصية وي   س بحقسمح المجتمع الم  كيف بالرغم من ذلك ي   .11

ات التجارية للتأكد من عدم إدخال أجسام مشبوهة أو ع  م  ج  تفتيش حقائبهم للبحث عن المفقود, عند فحص حقائبنا عند دخول الم   عيمب من الجطل  وي  

 بحقوق أخرى ب حق الخصوصيةبإمكانية تضارمس بحق الخصوصية. من المفضل في هذه المرحلة التذكير سمح ال  لماذا في هذه الحاالت ي   أسلحة.

 .ة, حقي باإلمتالك, حقي باألمن واألمان. سنطرق لهذه التضاربات الحقا  مثل المصلحة العام  

 تلخيص )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .12

أن  دوخصوصيتنا. نري نفسنا , هويتناها مثل التعبير عن أحمايت عن أمور نريد –نفسنا سابقين على عدة حقوق. تكلمنا عن أتعرفنا في الدرسين ال

أن نحافظ على لنا وبينهم عالقات كثيرة. مهم لنا كمجتمع  رتبطين  بأصحاب  م –ا بالتساوي. إال أننا رأينا بأن قسم من المجتمع ننا ويعاملوننيحترمو

ل إلى وخالد يمنع لاون يححة كل المجموعة )مثال: أمان م  حقوق بعضنا البعض وإحترام اآلخرين. يتضارب أحيانا حق معين بحق آخر أو بمصل

 س بالحقوق.الم   سمحد متى ي  د  ح  قوانين ت   وا معا  ن  س  أن ي  المركز التجاري مقابل حقه بالخصوصية(. لذلك, على أفراد المجتمع 
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 قوانين اللعبة

 اإلحترام المتبادل والتعاون داخل المجموعة –حترام الحقوق:  اإل

 

 اإلحترام المتبادل والتعاون داخل المجموعة –اإلحترام  حقوق: ال

أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء  خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .هنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه الم

 األهداف

 فهم أهمية المحافظة على كرامة اآلخرين. .1

 التعرف على إيجابيات التعاون بالتعامل مع المهمات والمشاكل. .2

 وعة.ق بالتنازل ومراعاة إحتياجات باقي أفراد المجمل  ع  ت  مشتركة م   الفهم بأن إنجاز مهمة   .3

 التحضير

  بريستول, صحف يومية كثيرة, ألوان وصمغ.

 سيرورة الدرس

 نة من خمسة تالميذ.و  ك  موا التالميذ لمجموعات م  س  ق  الفعالية:  .1

ة ولدلصحف بموضوع : "الوضع األمني في ب من مقصوصات من اك  ر  تحضير لوحة عمل )كوالج( م   –ة جماعية هم  على م   كل مجموعةتحصل  .2

 همة.ون الم  ز  نج  فراد ي  وباقي األ براق  الم   دشاه  ر الم  و  د  يقوم أحد أعضاء المجموعة ب   إسرائيل".

ل البطاقات أدوار على أصحابها أن ص  ف  يها لباقي أفراد المجموعة. ت  ر  يحصل كل فرد من المجموعة على بطاقة تعليمات خاصة به, هذه البطاقة ال ي   .3

 ة الجماعية _ تحضير الكوالج )البطاقات مرفقة(.هم  لم  لوا هذه األدوار خالل إنجاز اث  م  ي  

 دير النقاش في الصف:ز(, ن  ج  ن  أو لم ت   كاملة   ةهم  ت الم  ز  نج  دقيقة )سواء أ   15بعد نقاش:  .4

 كيف كان شعوركم خالل الفعالية؟ .أ

 هل نجحت المجموعات بإنجاز مهمتها؟ .ب

 ة؟هم  ة صعوبات واجهتم في إنجازكم للم  أي   .ت

 ة؟هم  نجحوا في إتمام الم  كان ينقص أفراد المجموعة كي ي لألي نمط تعام   .ث

ار على الرأي الشخصي,محاولة إيجاد حل وسط ة )التنازل لآلخرين, اإلصر  هم  ماذا كان على كل فرد في المجموعة أن يفعل كي تنجح الم   .ج

 مناسب للجميع..(

 اربت تلك الحقوق؟ضحق بالتعبير عن الذات(؟ هل تة خالل الفعالية )الحق بالكرامة واإلحترام, الي  ل  أية حقوق كانت ج   .ح

 تام؟ ة أو أنها تساعد على إتمامها بشكل  هم  يق النجاح في إتمام الم  ع  هل مراعاة اآلخرين ت  إبدوا آرائكم:  .خ

ر للتنازل والتعاون ط  ض  لفة ون  ع لمجموعات مختب  ت  دنا ونحن ن  ل  هدف النقاش هو التركيز على أهمية الحاجة بمراعاة وإحترام اآلخرين. منذ و   مالحظة:

يجب أن ترتكز عالقات األفراد والمجموعات على اإلحترام والمراعاة, أحيانا مع التنازل  .مع باقي أفراد تلك المجموعات من أجل الحياة المشتركة

م كذلك لباقي ر  ت  ح  لنا حقوق وإحتياجات يجب أن ت   ,موعةبأننا كأفراد في مج علينا أن نعلم دائما   .فقط بهذه الطريقة نستطيع الحياة معا  من قبل األفراد. 

 ام.ه  أفراد المجموعة توجد حقوق وإحتياجات يجب أن نحترمها. باإلحترام المتبادل يمكن إنجاز الم  

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(:  .5

إرادة المجتمع وإرادة الفرد. توضيح أهمية وضرورة  حقوق, التضارب بين مراجعة المفاهيم: الحق باإلحترام والكرامة, التضارب بين ال

 المصالح المختلفة.  بينوالعادل خلق التوازن الصحيح 
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 قوانين اللعبة

 اإلحترام المتبادل والتعاون داخل المجموعة –الحقوق:  اإلحترام 

 

 

 بطاقات األدوار

 

 من مقصوصات من الصحف ورسومات أفراد المجموعة. ةمهمتكم الجماعية هي تحضير لوحة عمل على البريستول, مركب

 مني في دولة إسرائيل". يفوز من تكون لوحته ناجحة.موضوع اللوحة: "الوضع األ

ة. أنت ذو ل  م  وم   ةنها صحيفتك المفضلة. باقي الصحف بالنسبة لك سخيفعليك اإلصرارعند إعداد اللوحة إستعمال صحيفة "كل العرب" أل

 ما تغضب كما وأنك تتكلم بفظاظة لآلخرين, عندما ال يوافقونك الرأي. حاد وسريعا   مزاج  

 

 

 همتكم الجماعية هي تحضير لوحة عمل على البريستول, مركب من مقصوصات من الصحف ورسومات أفراد المجموعة.م

 موضوع اللوحة: "الوضع األمني في دولة إسرائيل". يفوز من تكون لوحته ناجحة.

إذا كلمك أحدهم دون أن يستعمل تلك  ".تكلم مع زمالئك بإحترام خالل تحضير اللوحة, وإستعمل كلمات مثل "آسف", "من فضلك" , "شكرا  

 الكلمات السحرية فأنت تتجاهله وال ترد عليه.

 ة الجماعية.هم  تحاول التوفيق بين أعضاء المجموعة عندما يغضبون وتحاول التوصل لحل وكذلك تسعى إلنجاز الم  

 

 

 رسومات أفراد المجموعة.مهمتكم الجماعية هي تحضير لوحة عمل على البريستول, مركب من مقصوصات من الصحف و

 موضوع اللوحة: "الوضع األمني في دولة إسرائيل". يفوز من تكون لوحته ناجحة.

 . وإذا صرخ أحدهم بوجهك فإنك ال تتعامل معه وال تكلمه.أنت ذو شخصية ودودة مع اآلخرين. عندما تتوجه ألحدهم بالكالم فأنت تمسك يده

 

 

 لى البريستول, مركب من مقصوصات من الصحف ورسومات أفراد المجموعة.مهمتكم الجماعية هي تحضير لوحة عمل ع

 موضوع اللوحة: "الوضع األمني في دولة إسرائيل". يفوز من تكون لوحته ناجحة.

للصق أي من مقاالت صحيفة "كل العرب" . كما وأنك ال  أنت ال تحب صحيفة "كل العرب" وتفضل أية صحيفة أخرى غيرها. لست مستعدا  

 أن يمسسك أحد.تحب 
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 قوانين اللعبة

 اإلحترام المتبادل والتعاون داخل المجموعة –الحقوق:  اإلحترام 

 

 ب فعالية المجموعةق  ع  ورقة مشاهدة وت  

 

 ة.\قبارأنت الم  

 

 عبئة الجدول حسب ما يدور في المجموعة.ظة الفعالية في داخل المجموعة وتمهمتك مالح

 أضيفيها  في أسفل الجدول. \بالنسبة لعمل الطاقم, أضفهاإذا كانت عندك مالحظات 

 

 كثيرا   متوسط بشكل   قليال   

 راد المجموعة يستمعون لبعضهم البعضأف

 

   

 كبير بينهم خالل أدائهم للمهمة عملت المجموعة بتعاون  

 

   

 إلتزمت المجموعة بهدف إتمام المهمة
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 قوانين اللعبة

 اإلحترام المتبادل والتعاون داخل المجموعة –الحقوق:  اإلحترام 

 

 حقوق اإلنسان –إثراء للدرس 

ن من السنين موضوع حقوق اإلنسان. أصبح هذا الموضوع أكثر وأكثر أهمية ومركزية, بالطبع عندما قدين الماضييالع   ر  وعلى م  تناول الحوار العالمي 

ص حقوق اإلنسان في معاهدات عالمية مختلفة, من أهمها "إعالن لكل سكان العالم نتحدث عن أنظمة حكم ديموقراطية وليبرالية. في هذه الفترة تم ن  

 مم المتحدة. من قبل منظمة األ 1948سنة العاشر من كانون أول من  شرت فيبموضوع حقوق اإلنسان" التي ن  

بتحقيق الحق بالمساواة بين شعوب وأمم الدول ح أكثر. طالبت هذه المنظمة ح  ص  أقيمت هذه المنظمة في فترة الحرب العالمية الثانية من أجل نظام عالمي م  

  في العالم في الحرب العالمية الثانية. حقوق كل البشر بأن التعود تلك األحداث البشعة التي حدثت ت المنظمة من تحقيقل  م  أ  التي تناشد السالم العالمي. 

اللليبرالية تجب مراعاة واقع الحياة وتقييد حقوق اإلنسان ألسباب عديدة. -لقة, فحتى في األنظمة الديموقراطيةط  ن حقوق اإلنسان ليست م  من المهم ذكره بأ

س م  ي   واحد   يتعلق األمر بحق   اعندم مر مهم خاصة  قيد بها الحقوق. هذا األيمؤسساتها( أهمية الحقوق المختلفة وكذلك التقييدات التي  يقرر المجتمع )بواسطة

مر بحق آخر. عند تضارب الحقوق, يقرر المجتمع ما هي أولوياته بين الحقوق, وحسب تلك األولويات نقرر أي حق يتغلب على اآلخر. يدعى هذا األ

 "التوازن بين الحقوق".

 مثال لتضارب, قضية كورطام:

عمل كدليل ضده. عندما لم يستطع السجين إخراج الرزمة الصغيرة بالطرق الطبيعية أحضر ت  س  رزمة صغيرة من المخدرات وذلك كي ال ت   بلع أحد السجناء

 أجرى الطبيب عملية جراحية للسجين رغم رفض األخير لذلك. وهناك خطر على حياته. إلى المستشفى وقرر الطبيب المعاين بأن حالته جرجة جدا  

رير أي من كان على المحكمة أن تقرر ما إذا كان من المسموح معالجة إنسان رغم رفضه لتلقي العالج )أي تخديره وفتح جسمه(, أي كان على المحكمة تق

 سمه( أو الحق بالحياة., الحق بالخصوصية )حق اإلنسان بحماية جالحقوق تتغلب على الحقوق األخرى

وكذلك ال توجد عواقب سيئة في المستقبل )مثل عملية في الدماغ على حياته  ل العملية خطرا  ك  ش  عندما ال ت   ي الحالة الماثلة أمامنا,قررت المحكمة بأن ".. ف

ته في أن تستعمل الحزمة كدليل ضده وليس ألسباب تتعلق من ذاكرته في المستقبل(, وبما أن رفض السجين نابع من عدم رغب د اإلنسان قسما  فق  يمكن أن ت  

 حق اإلنسان بالحياة يتغلب على الحق بالخصوصية. –إنقاذ الحياة أهم. في هذه الحالة قررت المحكمة أولويات إجتماعية حسبها يكون  إذا   –ة بالصح  
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 حرية التعبير عن الرأي –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 

 حرية التعبير عن الرأي –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

عة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التاب

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ أي

 األهداف

 تعرف التلميذ على حق "التعبير عن الرأي" وفهمه. .1

 همية حق التعبير عن الرأي وأسباب حمايته.التلميذ أأن يفهم  .2

 التعرف على طرق مختلفة للتعبير عن الرأي. .3

 رة الدرسسيرو

 ما حق التعبير عن الرأي ولماذا هو مهم؟  I قسم

 

 التالية للتالميذ: ةالقص إحكوا الفعالية: .1

لصفوف التي يتطوع بها المتطوعون. فاز صفكم بالسحب وحصل على الجائزة! الجائزة ا جمعية "درس آخر"إجراء سحب على جائزة بينقررت   

عد إلى أين ستكون وجهة الرحلة, وهناك إمكانيتان وعليكم إختيار واحدة منهن: إما رحلة لجبل الشيخ أو هي رحلة يوم في األسبوع القادم. لم يقرر ب

ة كثبان رمل مكونقة, سنشاهد ُن الرحلة إليالت ستكون شي  إمكانية بالذهاب إلى طبريا. كما أممتعة وهناك  . الرحلة إلى جبل الشيخرحلة إلى إيالت

 نة. إلى أين تريدون السفر؟ يجب أن نقرر اآلن.صنع قوارير من الرمال الملو   من ألوان مختلفة, كما ويمكن

 

عليه ا من التالميذ أن يقرروا ألي رحلة تريدون السفر. من يريد السفر لجبل الشيخ يتجه إلى الجهة اليمنى من الصف, ومن يريد السفر إليالت وأطلب .2

 اليسرى من الصف. ةالتوجه للجه

ال تسمحوا ون السفر إليالت بأن يتكلموا طوال الوقت. أتح الفرصة للتالميذ الذين يود  لوجهة الرحلة.  أن يشرحوا أسباب إختيارهمأطلبوا من التالميذ  .3

ن أكون إليالت. أطلبوا من التالميذ جهة الرحلة ستن و  ة بأوستخبرون الجمعي   –لمن يريد السفر إلى جبل الشيخ الكالم. أخبروا التالميذ بأنكم إقتنعتم 

 يرجعوا إلى مقاعدهم.

 

  سألوا التالميذ:إ نقاش: .4

 ن أنفسهم وما هي أهمية هذا األمر. من المهم أن تسمح كيف كان شعوركم عندما لم أسمح لكم بالكالم؟ )تحدث مع التالميذ عن إرادتهم في التعبير ع

 للتالميذ بأن يعبروا عن شعورهم في الظلم واإلضطهاد في تلك الحالة(.

 ميذ المجموعة التي سمح لها بالحديث؟كيف شعر تال 

  ألهمية سماع وإسماع اآلخرين بآرائنا كي نتوصل للقرار الصحيح لماذا مهم ان نسمع رأي المجموعة األخرى؟ )يجب أن توجه إحابات التالميذ

 .(قرار الذي ينبع من التشاور وسماع كل االطراف – معا  

 

 أكتبوا على اللوح: .5

 ي, مشاعري, رأيي, تحقيق نفسي.ر عن نفسأعب   يهمني أن:

 سماع آراء مختلفة واإلقتناع.: يهم المجتمع

 تلخيص: .6

بأن لكل أنسان الحاجة األساسية في التعبير عن مكنوناته, أرائه ومبادئه. يوفر هذا التعبير الشعور بالرضا ويغطي تعلمنا في هذا التمرين البسيط 

لكل إنسان التعبير عن د األحقاد. يوفر المجتمع الديموقراطي ل  كما ويو   س يمكن أن يؤدي لإلحباطجة بالتنفيس. منع إمكانية التعبير عن النفاالح

 نفسه بطرق عدة, وذلك يوفر له التعبير عن نفسه ويحقق ذاته.
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 طرق التعبير عن الرأي المختلفة  IIقسم 

 

 إذا كان لديك متسع من الوقت فيمكنك, اإلستمرار في الفعالية التالية: 

 

م الصف إلى أربعة مجموعات. تحصل كل مجموعة على فكرة. على أفراد المجموعة التفكير في طريقة مبتكرة لعرض الفكرة لباقي زمالء الصف. س  ق   .7

  ..ألخ(.تمثال , رسم صورة )يمكن إحضار بريستوالت, ألوان, صمغال أسلوب اإليحاء التمثيلي, بناء مع كشف الفكرة بالكالم. يمكن للتالميذ إستعمن  ي  

 ي شيء آخر.أم أو ك  ة األفكار: أسماء ألفالم, أمثال وح  ماهي   .8

 ليقرروا من الفائز. ستجرى قرعة في الصف إلختيار المجموعة التي إستطاعت عرض الفكرة بطريقة مبتكرة وخاصة. يجب تعيين فريق حكام .9

ضيفوا المزيد من األساليب المشابهة, كتابة شعر, موسيقى, رسم, أارهم, وأكتبوا على اللوح األساليب المختلفة التي إعتمدتها المجموعات في عرض أفك .10

 تعبير كتابي ..ألخ.

 مالحظات

ل اإلنسان ص  و  لها أساليب للتعبير عن النفس. ي  كالصور والنقاش تستدل في النهاية إلى أن المظهر الخارجي مثل, المالبس, التسريحة واإلكسسوارات 

  ما يتعلق ألفكاره ومبادئه.  رسالة بكل طه من خاللهالمحي

"ماركات" -التطرق لموضوع الموضة. يميل الجيل الشاب في الركض خلف الموضة ومواكبة آخر مستجداتها وخاصة إذا كان االمر يتعلق ب مهم جدا  

ن الجميع يشتري نفس أح لهم بض  و   ر عن ذاتهم؟عب  ن بنطال "لي كوبر" وقميص "جولف" ي  أيجدون ب ذالتالميكان ذا . حاول فحص ما إنة مشهورةمعي  

 ", لذلك إلى حد ما مالبسنا متشابهة: نحن النعبر عن ذاتنا إنما ننجرف خلف موضات المالبس التي حددها مصمموا األزياء.معروفة"المالبس من حوانيت 

هو ر عن ذاتهم ويتماشون مع ما يتدع البعض من التعبيتعرض للهمز واللمز والمضايقات لذلك يرلما هو مقبول في محيطه يلبس مالبس مغايرة  ة \شابكل 

 أخرى. كثيرة   أمور  و", وهذا األمر ينطبق أيضا على األذواق والهوايات مألوف ومقبول "مع الموجود..
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تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –ق: موازنة بين الحقوق الحقو

 أخرى )أ(

 

 خرى )أ(أتضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

س آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "در

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .ماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, ل

 األهداف

 تعرف التلميذ على حاالت تضارب بين الحقوق. .1

 تعرف التالميذ على تقييدات حرية التعبير عن الرأي. .2

 عبير عن الرأي.لتقييد حرية الت تعرف التلميذ على الحاجة في المجتمع الديموقراطي أحيانا   .3

 يقة الموازنة بين الحقوق المتضاربة.روعي التلميذ لط .4

  مالحظات

تحضير مقاالت لنشرها في صحيفة  يتناول الدرس األولبأن يمرروهما نفس المتطوعون.  كب من درسين. من المفضل جدا  ر  هذا الموضوع مُ  .1

  الت ناتجة عن تلك المقاالت المختلفة.عض  ج م  والدرس الثاني يعال  

أو في الصف, لطباعة العناوين والمقاالت لتحرير  ير صحيفة الصف. يمكن إجراء الدرس في غرفة حاسوبر, لتحضك  ول, كما ذ  س الدرس األر  ك  ي   .2

قها على صاالصحيفة وطباعتها وتوزيعها على باقي التالميذ, أو من الممكن أن يكتب التالميذ المقاالت بأنفسهم في داخل الصف على لوحة كبيرة أو إل

 اللوحة.

 سيرورة الدرس

بين حرية  على موضوع )من الحياة المدرسية( يتضمن تضارب في كل مجموعة. تحصل كل مجموعةتالميذ  4-3كونة من موا الصف لمجموعات م  س  ق  

 وبة.يوازنون بين تلك الحقوق وكتابة المقاالت المطلسي وبين حق آخر. على التالميذ أن يقرروا كيف التعبير عن الرأ

 مواضيع المقاالت:

 تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وبين أمن التالميذ. –حراسة المدرسة  .أ

 تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وبين الحق بالخصوصية والسمعة الطيبة. –ن مديرة المدرسة الجديدة عإنطباعهم مقالة عن  .ب

 ب بين حرية التعبير عن الرأي وحق العامة بالمعرفة والحق بالخصوصية.تضار –تحقيق عن المرشحين لرئاسة مجلس الطالب في المدرسة  .ت

 تضارب بين حرية التعبير عن الرأي والحق بالخصوصية. –رأيي الخاص عن المرشحين لرئاسة مجلس الطالب  .ث

 صية.وحق العامة بالمعرفة وبين الحق بالخصو تضارب بين حرية التعبير عن الرأي –طرد أحد التالميذ من المدرسة  .ج

 

للمجموعات أية حقوق تتضارب في كل مقالة, هدف النقاش في ال تكشف مرفقة, ,التعليمات الدقيقة عن تحضير المقاالت التي ستوزع على التالميذ 

 التضاربات بعد تحضير المقاالت هي تحرير صحيفة فيما بعد. 

 

  عن طريق طباعتها على الكمبيوتر أو تعليقها على لوحة على الحائط. اإم تحرير صحيفة فعلية عند إنتهاء التالميذ من تحضير المقاالت, مهم جدا  
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تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 أخرى )أ(

 

عليكم كتابة مقالة موضوعها "حراسة المدرسة". قمتم بإجراء مقابلة مع حارس المدرسة, وسألتموه أسئلة كثيرة بكل ما يتعلق 

بكل المعلومات التي تعنيكم: في أية ساعة دكم بأمن المدرسة والمحافظة على سالمة التالميذ. فرح الحارس من المقابلة وزو  

هي مؤهالته وتجربته في  يتجول لفحص المدرسة, ما هو مسار الفحص, كيف يفحص األشخاص الذين يدخلون للمدرسة, ما

 حراسة المؤسسات التعليمية, وحتى ماذا يفعل عندما يحتاج للذهاب للمرحاض وال يوجد من يحرس مكانه.

 

. فمثال: جوالت فحص تماما   بارعا   مقابلة فقد تبين لكم بأن حارسكم ليس حارسا  م بعد إتمام اللت  ه  ذ  

كل زوايا المدرسة. ويفحص ال يصل  أنهو كبير   نه يؤديها بإهمال  ة وأملاالحارس ليست عملية ك

 3ة إلى خارج البالد دامت لنهى تعليمه المدرسي ورجع من رحأبدأعمله قبل شهر بعد أن 

يترك الحارس مكان حراسته عندما  تجربة في موضوع الحراسة. ةأي سنوات, أي ليست له

يريد الذهاب للمرحاض أو إلحضار فنجان قهوة أو حتى للتدخين, وال يكون من يحل مكانه 

  ن بال حراسة.اويبقى المك

 

يضمر نوايا سيئة تجاه  و عليكم اآلن تحضير المقال. أنتم تدركون بأن مقالتكم ستصل للجميع وأنه هنالك إحتمال بأن من سيقرأه

المدرسة ومن فيها وأنه من شأنه أن يعرف تلك المعلومات ويحاول إستغاللها ليضر بالمدرسة والموجودين فيها. ولكن, من جهة 

 أخرى, من حق التالميذ أن يعرفوا بأن حراسة المدرسة ال تتم بشكل سليم ومتكامل.

 

مقالة بكل ثمن! ماذا ستكتبون في المقالة. هل ستنشرون كل المعلومات التي ر الصحيفة يضغط عليكم! عليكم تحضير الر  ح  م  

 بحوزتكم أو قسم منها؟

 

 أكتبوا مقالة قصيرة في الموضوع.
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تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 أخرى )أ(

 

 

يفة كتابة مقال عن حر الصر  ح  مبروك! ستصل للمدرسة مديرة جديدة في غضون أسبوعين. طلب منكم م  

تم في وزارة التربية والتعليم ة لصالح المقال: فحص  جدي   جراء تحقيقات  قمتم بإ المديرة الجديدة.  إنطباعكم عن

تها. ذهبتم للمدرسة السابقة التي كانت تديرها المديرة دار  عن سنوات خبرة المديرة والمدارس التي عملت بها وأ  

خاص.  قة" بشكل  ي  شعرتم بعد المقابالت بان لديكم مادة "ش الجديدة وقابلتم عدد من التالميذ وإحدى المعلمات.

وليست عادلة, تعاقب بشدة دون سماع كل األطراف,  ن المديرة ظالمةأأولئك التالميذ ب كأخبر

خاص. أخبرت المعلمة بأن المديرة ليست ذات  ليست إجتماعية وحتى أنها ليست ذكية بشكل  

 , كما وال يمكن اإلستناد عليهاعها ليس ممتعا  مل معالقات طيبة مع المعلمين والع

 واللجوء لها في حال وجدت مشاكل مهنية.

 

عليكم اآلن تحضير المقالة. من الواضح لكم بأن إذا علمت المدرسة بكل ما تعرفونه عن 

ة في المدرسة. سيتحدث الجميع عن مقالتكم وعن ب  ل  المديرة الجديدة , ستحدث فوضى وج  

ا هو مصير إدارة امور المدرسة في المستقبل ن التالميذ والمعلمين سيعرفون مكما وأ الحقائق الموجودة فيها.

 كبير بالمديرة الجديدة. ر بشكل  ض  ت  ن تلك المعلومات س  ريب, من جهة أخرى, أنتم تعرفون بأالق

 

 ناقشوا الموضوع بينكم وقرروا ماذا ستنشرون. هل ستنشرون كل المعلومات التي بحوزتكم. أو فقط قسم منها؟ 

 

 وع.أكتبوا مقالة قصيرة في الموض
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 قوانين اللعبة

تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 أخرى )أ(

 

إقترب موعد إنتخابات رئاسة مجلس الطالب والمرشحون النهائيين الثالثة للرئاسة  
لصالحه. أنتم  ل  صوات ك  د لكسب المزيد من األج  ويوسف, يعملون ب   مياركريم,  –
. يعلم الجميع ما هي الوعود التي عن المرشحين الثالثةون بتحضير تحقيق ي  ن  مع  

ون كتابة د  و  مرشح لذلك ما من حاجة لذكر ذلك في المقال. ت  قطعها على نفسه كل 
 نقة ومثيرة لإلهتمام, لذلك مقالتكم ستكون عبارة عن تحقيق عمقالة شي  

المرشحين الثالثة, وستتضمن معلومات شخصية عنهم وعن عائالتهم. عليكم كتابة 
ها في مقالتكم تفاصيل تريدون تناول ةكلمة, كما وعليكم أن تقرروا أي 100مقالة من 

  من التفاصيل المعروفة لكم:  
 

سنوات. يحب  م في فريق محترف للشباب منذ أربعةتلميذ متفوق في الصف السادس أ. العب كرة قد كريم:
كريم ولد وسيم, ذو خرية منها.ت فرصة للسكريم الرياضيات واألدب. ال يتفق كريم مع معلمته لألدب وال يفو

نه مغرور بعض الشيء.والدة كريم طبيبة أل الجميع إال ب  كريم محبوب من ق   شعر أشقر وعينين زرقاوين.
. لديه ثالثة أخوة. تشاجر كريم في السنة السابقة, هو وأصدقائه مع ووالده صاحب مكتب تسويق ناجح جدا  

ملعب المدرسة للعب كرة القدم. كسر كريم أنف أحد  حول من يستعمل ساحة تالميذ من الصف السادس ب
 ل كريم من المدرسة كعقاب على فعلته, إعتذر كريم من ذلك الولد.ص  ف   والد خالل الشجار, تم  اال
 

تلميذ في الصف السادس ب, تلميذ طيب ومجتهد. رامي يعشق كل ما يتعلق بالطائرات والطيران  رامي:
ل في حادث طيران ت  إال أنه لسوء الحظ ق   بارعا   ا  والد رامي طياركان ويخصص لتلك الهواية ساعات كثيرة. 

أخوات(.  ثنة من خمسة أفراد )لرامي توجد ثالعيلة الوحيدة لعائلته, المكو  والدته هي الم   قبل سبعة سنوات.
. ما تستعين باألصدقاء والمعارف تعمل والدة رامي معلمة في المدرسة. يصعب على األم إعالة عائلتها وكثيرا  

.  من طائرسنة وتعمل في مجال الطيران,ستتزوج قريبا   19ة تبلغ خته الكبيرأرامي أصغر أفراد العائلة, 
األخت الوسطى على وشك إنهاء الثانويه ولكن عالماتها سيئة. األخت الثالثة تكبر رامي بسنتين وهوايتها 

 الرقص.
 

ترث التعليم وال يكحد التالميذ المحبوبين في المدرسة. ال يهتم يوسف بتلميذ في الصف السادس ج. أ يوسف:
 ما يتورط يوسف مع معلميه وإدارة المدرسة بسبب إهماله, هو معروف كمن "يحب المشاكل". ا  لعالماته. غالب

ما يرتدي  غالبا   يعمل والد يوسف كمفتش في البلدية ووالدته تعمل في متجر"كاسترو" في المركز التجاري.
 يظهر بمظهر أنيق.  يوسف مالبس من ذلك المتجر لذلك دائما  

يتشاجرون. هما متخاصمون ومنذ شهور ال يتحدثون مع بعضهم البعض.  يوسف أخ أصغر منه وهم دائما  لدى 
 نشيط في فريق الكشافة.نه أيحب يوسف التزلج على األمواج في البحر, كما و

 
هة نشره في المقالة وما هو غير الئق للنشر. من جلناقشوا األمر بينكم أثناء تحضيركم للمقالة, لما هو الئق 

اس بسمعة نا عدم المس  م  ه  معلومات عن مرشحهم, ولكن من جهة اخرى, ي  واحدة. من حق التالميذ معرفة 
 المرشحين.
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 قوانين اللعبة

حقوق تضارب بين حرية التعبير عن الرأي و –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 أخرى )أ(

 

 –إقترب موعد إنتخابات رئاسة مجلس الطالب والمرشحون النهائيين الثالثة للرئاسة 

 لصالحه. صوات كل  ويوسف, يعملون بجد لكسب المزيد من األ مياركريم, 

لمقالة وجهة دون في هذه امقالة في صحيفة بعنوان "وجهة نظري". تو   عليكم نشر

سة مجلس الطالب كريم. أنتم تعتقدون بأن كريم لن ينتخب نظركم في المرشح لرئا

لرئاسة مجلس الطالب, ففي السنة الماضية تشاجر كريم وأصدقائه مع تالميذ من 

حد االتالميذ خالل الشجار. تم أكسر كريم أنف  الصف لسادس ب على من سيلعب كرة قدم في ملعب المدرسة.

أخالقي بسبب ذلك الشجار وقد إعتذر كريم من التلميذ. حسب وجهة نظركم تلميذ غير ل كريم من المدرسة ص  ف  

تدعو مقالتكم لعدم إنتخاب كريم ألنه بنظركم ل قدوة سيئة للتالميذ. ث  م  ال يجب إنتخابه لرئاسة مجلس طالب فهو ي  

يف, لذلك تؤمنون بأنه ال يجب إنتخابه. أنتم مستعدون لفعل أي شيء يمنع من إنتخابه ألنكم تدركون إنسان عن

 مدى قوة تأثره على التالميذ في المدرسة.

 

 ون إضافتها لمقالتكم:د  ناقشوا وقرروا أية من العبارات التالية تو  

 كريم نكته ولكنها نكته بائسة. .1

 .ب فورا  لطالب يجب إطاحته من هذا المنصس اإذا تم إنتخاب كريم لرئاسة مجل .2

 ومؤكد بأنه لن يصلح لرئاسة مجلس الطالب. ا  ال يعرف كريم كيف يكون إنسان .3

 كل من يستعمل العنف مع اآلخرين مثل كريم, يجب إستعمال العنف معه. .4

 

 ستحوي مقالتكم, أكتبوا مقالة قصيرة في الموضوع.بعد أن تقرروا أية تعابير
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 قوانين اللعبة

تضارب بين حرية التعبير عن الرأي وحقوق  –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 أخرى )أ(

 

بأن أحد تالميذ  ه  . وصل للصحيفة خبر مفاد  ر الصحيفة مهمة كتابة مقالة مهمة جدا  ر  ح  م  يكم ألقى عل

بة, راني, سيتم طرده من المدرسة في السنة الدراسية المقبلة بسبب مشاكله الخطيرة بإخالل ع  الش  

ة ي  ن  يست مع  ة للغاية كما وأن إدارة المدرسة لاسة وسري  هذه المعلومات حس  بالنظام في المدرسة. 

بنشرها. لربما نشر تلك المعلومات في الصحيفة ستسبب اإلحراج الشديد لراني. ولكن , من جهة 

 ثانية, إذا تم نشر هذا الخبر فهناك إحتمال بتجند التالميذ لمؤازرته ومنع طرد راني من المدرسة.

 

 

ستذكرون مفصل أو أنكم سترمزون بأنه هو؟ هل ناقشوا وقرروا ماذا ستكتبون في مقالتكم. هل ستشيرون بإسم راني بشكل 

 سبب طرد إدارة المدرسة راني من المدرسة أو ال؟

 

 أكتبوا مقالة قصيرة في الموضوع.
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 تضارب بين حق التعبير وحقوق أخرى )ب( –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 

 تضارب بين حق التعبير وحقوق أخرى )ب( –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف 

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .ه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاص

 

 ناقش في الدرس .ت   ر أية مقاالت سوفا على كل تلميذ او إثنين الصحيفة التي حضروها في الدرس السابق. قر  ووزع .1

ة؟ ك  رب  ن المقالة م  أبعض التالميذ ب هل يظنطوا؟ لماذا؟ ماذا قرروا في النهاية؟ ب  طات التي واجهتهم في كتابة مقاالتهم: متى تخ  التخب  ناقشوا مع التالميذ  .2

 مكانهم هل كانوا سينشرونها؟ اة؟ لو كانوض  ر  ح  م   \بةمعة الطي  الس   \ةس بحق الخصوصي  م  ت  

مان. مثال: ة والسمعة الطيبة أو حق األالح حق الخصوصي  صة التعبير عن الرأي, متى يجب أن يتقهقر حق التعبير ليد حري  سألوا التالميذ متى يجب تقي  إ .3

 فظ أمن الدولة.الرقابة بدافع ح  

 إثراء

 

 ة  ات, الموضوع الذي نتناوله في هذه الدروس( هي مركزي  ة التعبير عن الذ  يديلوجية الديموقراطية, فإن حقوق اإلنسان والمواطن )بما في ذلك حري  األحسب 

 قة.ل  ط  , إال أنها ليست م  ة جدا  ومهم  

ف بأنه ار  تع  ة التعبير, م  يد المعقول لحقوق اإلنسان. فيما يتعلق بحري  ر من التقي  ف  في هذه الحاالت ال م  مع حقوق إنسان آخر.  تتضارب حقوق اإلنسان األساسية

ة من لطة الحكم, كشف الحقيقلطة الحكم, إنتقاد س  الحصول على معلومات عن قرارات س   ن المواطن منك  م  س المفهوم الديموقراطي. هذه الحرية ت  س  أحد أ  

 رصة اإلنسان لتحقيق نفسه بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى.ة التعبير هي ف  ير إجتماعي باإلقناع. حري  حالل تغي  ر وتبادل لآلراء وإ  خالل نقاش ح  

ة, نشر أسرار أمني   د  ن  د ع  ي  ق  ر ت  ة التعبيلطة  الحكم. أمثلة: حري  ر إنسان آخر أو س  يد هذا الحق عندما يكون خوف من تضر  مع ذلك, في بعض الحاالت يتم تقي  

 مشاعر اآلخرين الدينية.س كم, تجريح وقذف إنسان أو م  التحريض ضد نظام الح  

 

 ة التعبير:د حري  ي  ق  فيما يلي بنود قوانين ت  

 

 قانون العقوبات

 

 السجن لخمسة سنوات". –عقوبته  –من ينشر ما يدعو للتحريض  " –( أ) 134 بند – يضنشر تحر  

 

  هو أحد التالي: 136بند  – ض هوالتحري  

  ها".كم  كم أو ح  لدولة أو لسلطات الح  اخيانة كراهية, إحتقار أو التسبب ب "

  ر لدى مواطني الدولة".تعاض وتذم  مالتسبب في إ "

 

  – ب 144 بند - ض على العنصرية ري  منع نشر التح

 نوات".عقوبته السجن لخمس س –ة للعنصري   بهدف الدعوةمن ينشر  .أ

 أو ال. ة أو ال ,وإن كان صحيحا  ال يهم إن كان النشر قد أدى للعنصري   .ب

 قومية"ون أو األصل أو المنه, وذلك بسبب الل   امة أو مجموعات  مطاردة, إذالل, تحقير, تنكيل أو عنف تجاه الع   –ة ف العنصري  ر  ع  أ ي   144بند 
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 تضارب بين حق التعبير وحقوق أخرى )ب( –قوق الحقوق: موازنة بين الح

 

 عقوبته السجن لسنة: –حدى التالي إمن يفعل  " – 173بند  –س بالمشاعر الدينية الم  

 س بشكل كبير بإيمانيات أو مشاعر دينية لآلخرين,م  من ينشر ما ي  ( 1)

 س بشكل كبير بإيمانيات أو مشاعر دينية لآلخرين. من يتلفظ في مكان عام أو في محيط فالن كلمة أو صوت ما, يم  ( 2) 

 

 المحافظة على الخصوصية قانون

 م التالي:ض  صية ي  س بالخصوالم    2 بند

 ".هل  ذ  أو ت   ه ر  ق  ح  ت  بظروف  ةامنشر صور إنسان في الع   "

 ".ة الخاصةالملكي  ة, أو تصرفاته في أو حالته الصحي   نشر ما يتعلق بحياة أحدهم الشخصية, "

 

 ".السجن لسنة –عقوبته  –بخصوصية أحد  متعمدا   ر عامدا  ض  من ي   "يقرر بأن  5بند 

 

ر, بشرط أن يكون ر  ض  ر الت  ر  ب  امة ي  ص الع  خ  , ستكون له دفاع قوي إذا كان األمر المتداول ي  خصوصيةالب رضر  الت م بسببحاك  من ي  رر بأن يق( 3) 18بند 

 . حقيقيا  

 

 يضمالحظة تتعلق بالتحر  

ن سماع هذا النوع من الكالم إ, مما يعني أكيد ومباشر طر  ض لخر  ع  ظ بطريقة ت  يض هو الكالم أو التلف  . التحر  ة التعبيريد حري  يض يتم تقي  في حال التحر  

 يتسبب بالضرر لشخص ما.

 , وطلب من التالميذ إضافة العبارات التالية:كريم مثال, المقالة عن المرشح لرئاسة مجلس الطالب في المدرسة

 كريم نكته ولكنها نكته بائسة. .1

 .ب فورا  ه من هذا المنصس الطالب يجب إطاحتإنتخاب كريم لرئاسة مجل م  إذا ت   .2

 بأنه لن يصلح لرئاسة مجلس الطالب. ا  ومؤكد ا  ال يعرف كريم كيف يكون إنسان .3

 .كل من يستعمل العنف مع اآلخرين مثل كريم, يجب إستعمال العنف معه .4

 

واضح  د من حدوث ضرر  ة التأك  ي  طع  ق  الشيء, لعدم ة بعض ي  دود  يض ولكنها ح  عتبر تحر  جملة الثانية من الممكن أن ت  يض. الر تحر  ب  عت  ت   الجملة األولى ال

 جلي. ر كريم بشكل  يض,  ألنها تدعو لتضر  ومباشر. الجملة الرابعة هي جملة تحر  
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 تلخيص موضوع الموازنة بين الحقوق –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

ف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هد

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .اصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختص

 األهداف

 أو بآخر. ل  ة بشكد  ي  ق  م   ف على المزيد من الحقوق واإلدراك بأن الحقوق دائما  التعر   .1

 إدراك المركبات في حاالت فيها تتضارب الحقوق. .2

 ق لموازنة حقوق مختلفة بين مجموعات مختلفة.ر  التفكير في ط   .3

 التحضير

 ل لكل مجموعةأوراق عم

 سيرورة الدرس

 بيت العجزة. كان بيت للعجزة, بسبب ملعب موجود بجانبإبتكار حل لنزاع بين األوالد وس   –ة ر  غ  ص  ة: محكمة تصويرية مُ الفعالي   .1

 زة.كان بيت العجر س  ناص  ر األوالد والنصف اآلخر ت  ناص  ت  عددها زوجي. نصف تلك المجموعات يكون م التالميذ لمجموعات س  ق   .2

ف. يمكن للتالميذ إختيار بشاهد أو إثنين ليشهدوا في المحكمة. عليهم تحضير أسئلة ناصرتهم موقفهم إلقناع الص  رات لم  ر  ب  م  على كل مجموعة إعداد  .3

 إلستجواب الشهود.

 األوالد, ثم يتم إستجواب الشهود.ثلي م  كان بيت العجزة ومن ثم م  ثلي س  م  م   لعرض إدعائات مجموعته. أوال   ل عن كل مجموعةث  م  إختاروا م   .4

 ط الحقوق.مكان بيت العجزة, حاولوا نص اإلدعاءات بنأكتبوا على اللوح في جهة واحدة إدعاءات األوالد ومن الجهة الثانية إدعاءات س   .5

فحص كم عدد  التالميذ الذين ساندوا فكرة ت, وإح  ر  الحلول التي إقت   في النهاية أطلبوا من التالميذ كتابة الحل األمثل بالنسبة لهم في هذه الحالة. إفحصوا .6

 بين األطراف. طالحل الوس

 نقاش: .7

حاولوا التعميم وإضافة مصطلح مثل "حرية", "حرية حقوق األوالد وحقوق سكان بيت العجزة.  –واجهنا اليوم في الحالة  أية حقوق .أ

 ألخ. ..التنقل", "حرية جودة الحياة"

ل ب  ة من ق  د  ي  ق  م   نعي  ة, حق شخص م  ق  طل  عتاد في حياتنا اليومية. الحقوق ليست م  وق. هذا ما يحصل في الم  رأينا في هذه الحالة تضارب للحق .ب

 امة.حق شخص آخر أو حق للع  

 أطلبوا من التالميذ التفكير في حاالت تتضارب بها الحقوق من حياتهم اليومية. .ت

د بسيط قدر اإلمكان مع مراعاة الطرف موازنة بينها, بشكل أن يكون التقيي  فضل عند تضارب الحقوق إيجاد الطريقة المثالية للمن الم   .ث

 الئم هذا التعريف؟اآلخر. ما هي الحقوق التي ت  

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .8

توتر دائم بين شاهدنا في الدروس السابقة, يوجد  بالرغم من ذلك, وكما المجتمع الديموقراطي الذي نعيش به هو مجتمع يضمن لنا الكثير من الحقوق.

 "حل الوسط" و"المراعاة" هي الكلمات السحرية لمثل تلك الحاالت.م الموازنة. ت  ح  تلك الحقوق, توتر ي  
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 تلخيص موضوع الموازنة بين الحقوق –الحقوق: موازنة بين الحقوق 

 

 ب أوالد الحارة. الملعب الوحيد القريب موجودع  ل  ة ل  د  ع  ال توجد الكثير من المساحات الواسعة الم  في حارة "الهناء" 

. تم متاعتمسافة نصف ساعة مشي. هناك ساحة واحدة فارغة يمكن لألوالد الللعب فيها واإلسخارج الحارة ويبعد 

ت مط في هذا البيت الكثير من العجزة,و كللعجزة, يقن   َ  بناء بيت   مؤخرا   جنة الحارة. يشكو لل العجزة ب  ق   ث ر 

. يشكون من عدم تمكنهم من أخذ ي تلك الساحةادر عن لعب األوالد فسكان بيت العجزة من الضجيج الص  

 , أو حتى والرابعة بعد الظهيرة قيلولة الظهيرة بين الساعات الثانية ظهرا  

وأما في المساء فال حاضرات, أفالم, ورشات عمل(. معدم تمكنهم من اإلستمتاع بفعاليات بعد الظهر )

 للرجوع إلى البيت للنوم.بسبب صراخ اآلباء على أوالدهم  يتمكن العجزة من النوم 

 

 .ع فيها لعب االوالد في الملعب من الساعة الثانية ظهرا  من  ي  يطلب بيت العجزة مواعيد 

 ر ما العمل.قر  ن ت  ة على لجنة الحار  

 

بشدة بأن يتم إغالق الملعب. إشرحوا إدعاءاتكم. حاولوا إقناع  ضونعار  لون أوالد الحارة. أنتم تُ ث  م  أنتم تُ 

 ز إدعاءتكم.ز  ع  يُ  د او إثنين إلستجوابهم بما يمكن أن .  يمكنكم دعوة شاهترك الملعب مفتوحا  ب اللجنة
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 قوانين اللعبة

 معرفة الحق بالمساواة –الحقوق: المساواة 

 

ة ع  ال توجد الكثير من المساحات الواسعة الم  في حارة "الهناء"  ارج للعب أوالد الحارة. الملعب الوحيد القريب موجود خد 

 الحارة ويبعد مسافة نصف ساعة مشي. هناك ساحة واحدة فارغة يمكن لألوالد الللعب فيها واإلستمتاع. تم مؤخرا  

تط في هذا البيت الكثير من العجزة,و كبناء بيت للعجزة, يقن    الشكاوي من قبل العجزة للجنة الحارة. يشكو  ث ر 

د في تلك الساحة. يشكون من عدم تمكنهم من أخذ ادر عن لعب األوالسكان بيت العجزة من الضجيج الص  

 والرابعة بعد الظهيرة, أو حتى  قيلولة الظهيرة بين الساعات الثانية ظهرا  

عدم تمكنهم من اإلستمتاع بفعاليات بعد الظهر )محاضرات, أفالم, ورشات عمل(. وأما في المساء فال يتمكن 

 دهم للرجوع إلى البيت للنوم.العجزة من النوم  بسبب صراخ اآلباء على أوال

 

 .ع فيها لعب االوالد في الملعب من الساعة الثانية ظهرا  من  يطلب بيت العجزة مواعيد ي  

 قرر ما العمل.ن ت  ة أعلى لجنة الحار

 

يمكنكم دعوة شاهد او إثنين إلستجوابهم  بإدعاءتكم.أنتم تمثلون سكان بيت العجزة. حاولوا إقناع اللجنة 

 يعزز إدعاءتكم.  بما يمكن ان
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 أسئلة الشهود

 

 

 

 

 

 

 

 معرفة الحق بالمساواة –الحقوق: المساواة 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

الميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف الت

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ
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 بةقوانين اللع

 معرفة الحق بالمساواة –الحقوق: المساواة 

 

 األهداف

 اته.كب  ر  مبدأي لمصطلح "الحق بالمساواة" وم   ف التلميذ بشكلعر  ت  

 التحضير

 د....ر  س  ت  في القصة التي س   ف يومية, صمغ, مقصات. من المفضل طلب مساعدة المربية قبل البدأ في الدرس وتعاونهاح  أربعة بريستوالت. ص  

 سيرورة الدرس

  I قسم

 عليم:إبدأ الدرس باإلعالن عن "قرار جديد" من وزارة التربية والت .1

ل التالميذ لإلعداديات من المدارس اإلبتدائية على المعلمين من مدرستكم إعطاء التالميذ عالمات في المواضيع , الرياضيات, اللغة بسبب إنتقا

 . سيتم إستعمال هذه العالمات عند قبول التالميذ للمدرسة.اإلنجليزية وفهم المقروء

روا تلك العالمات هذا األسبوع.  قرروا في مدرستكم إمكانيتان: اإلمكانية األولى ر  م  بأن ي  اإلبتدائية  بسبب ضيق الوقت طلب من مدرستكم وكل المدارس

لتخفيف عنكم من عبأ للجميع وذلك ل 75اإلمكانية الثانية هي إعطاء الجميع عالمة لنتائجكم فيه.  رر وفقا  ق  حسب والعالمات ست   هي إجراء إمتحان غدا  

 ة في تلك المواضيع. عب  مة هي عالمة معدل كل التالميذ في الش  اإلمتحان, هذه العال

 

 اإلمتحان أو –إحدى اإلمكانيتين  ة بين التالميذ إلختياري  ر  ام في كل صفوف السوادس في المدارس إنتخابات س  ق  بأن القرار يعود إليهم. ت   أخبر التالميذ .2

 .75عالمة 

ع من يتشاور أ, وذلك بإحاطة دائرة حول اإلمكانية التي يريد دون 75اإلمكانيتين: إمتحان عالمة كل تلميذ يحصل على بطاقة وعليه إختيار إحدى 

 زمالئه أو أن يرى ماذا إختاروا.

 

 هي إيجايبات اإلمتحان؟ا ؟ م75عالمة ما إجابيات نقاش:  .3

 

 حقوق مهض  ت  س  دارس اإلعدادية مع باقي التالميذ. مع ذلك بهذه الحالة ول للمب  في الق   فرصة متساويةة لكل التالميذ  من د  ح  و  ن العالمة الم  ك  م  تلخيص: ت   .4

 التالميذ المتفوقين بالحصول على عالمة أعلى.

 

.باإلضافة إلى أن بنظركم؟  له, هل سيكون ذلك عادال   ا معا  مو( وكل التالميذ تقدمن الوقت للدراسة لإلمتحان )شهر مثال   سؤال: لو كان هناك متسعا   .5

 ليست عالمة جيدة إنما الحصول على فرصة متساوية لجميع التالميذ في الحصول على العالمة التي يستحقها هو الهدف. 75عالمة 

 {.فقط وليس حقيقة.. حان الوقت اآلن إلخبار التالميذ بأن هذا كان تمرينا  } 

 

 ال من خارج البالد(.م  رجال, أطفال,ع  \لح )مثال: تمييز, نساءالخواطر التي ترتبط بهذا المصط اواة" وأكتب حولها سط اللوح: "الحق بالمسأكتب في و .6
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 قوانين اللعبة

 معرفة الحق بالمساواة –الحقوق: المساواة 

 

 متقدم() II قسم

على نصف بريستول مكتوبة عليها عبارة عن المساواة في أعالها  تة تالميذ. تحصل كل مجموعةس -نة من خمسةو  ك  م التالميذ لمجموعات م  س  ق   .7

كما أطلب من المجموعة البحث  زة للتعبير عن هذه العبارة )رسومات, كاريكاتور..(.ممي  . أطلب من أفراد المجموعة إبتكار طريقة وصحيفتين يوميتين

 المجموعات وقدم المساعدة في فهم التعابير. بينل تجو   ها للبريستول.م  وض  د المس بحق المساواة أو المحافظة عليه س  ج  عن مقالة ت  

 

 التعابير:

   أمام القانون. متساوينلطة الحكم كم, فيه المواطنين وس  الديموقراطية نظام ح 

   امة هو قانون مهم. يجب على المجتمع تأمين الحياة للمواطنين المساكين إما عن طريق توفير العمل أو أية طريقة أخرى لمن ال "المساعدة الع

 (.24.06.1793. )إعالن حقوق اإلنسان والمواطن يستطيع العمل"

   هم وحقوقهم... لذلك واجب الجميع معاملة بعضهم البعض بروح اإلخاء". )إعالن للبشر أجمع عن حقوق في قيمتومتساوين  د البشر أحرارا  ل  "و

 (.12.12.1948اإلنسان 

  (.12.12.1948بحماية القانون لهم.." )إعالن لكل البشر عن حقوق اإلنسان يز أمام القانون ولهم الحق بدون أي تمي  متساوون "كل البشر 

   الحياة, الحرية والطموح للسعادة". )توماس  –ها منهم. من هذه الحقوق سلب   حقال ي حقوقا   ل قم الخاه  ح  ن  م   ساووين,متكل البشر  ق  ل  "..خ

 جفرسون(.

  يز الدين, األصل والجنس.." )إعالن اإلستقالل لدولة إسرائيل طنين بدون تمي  اإلجتماعية والسياسة تام لكل الموا  المساواة " دولة إسرائيل... تقيم

14.05.1948.) 

 

 تصرة(: ختلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات م .8

وهناك فروق كبيرة بينهم إال أن هنالك  ن بعضهم البعضوينبع الحق بالمساواة من مبدأ خلق كل البشر وهم متساوين. بالرغم, من أن البشر ال يشبه

 لذلك عليهم الحصول على حقوق متساوية وفرص متساوية. ين متساونا بشر. أبناء البشرل  بينهم: ك   قاسم مشترك مهم جدا  
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 قوانين اللعبة

 األقلية واألغلبية –الحقوق: المساواة 

 

 األقلية واألغلبية –الحقوق: المساواة 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

اب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصح

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 ع.تطوير المراعاة تجاه األقليات في المجتم .1

 .نقاش مفهوم المساواة .2

 التحضير

 أوراق ملونة, مقصات , أقالم رصاص, دبابيس

 سيرورة الدرس

لمناقشة, مبنى النقاش  ا  للنقاش فيما بعد وتحضير أفكار ا  موضوعتيار هم إخخارج الصف واإلنتظار. أطلب من ىتالميذ الخروج إل ةأطلب من ثالث .1

 م.ه  ت  م  ه  رفقة وإشرح لهم عن م  ة الشرح الم  عوا على التالميذ ورقوأسئلة للتالميذ. وز  

 

ة, عليهم إتباعها عند عودة التالميذ الثالثة : مثل: الجميع يتكلم بجمل تبدأ بالحرف ميم, ال يجيبون على ف سري  قرروا طريقة تصر  على باقي الصف أن ي   .2

 5-3ول كلمة "لماذا" ينزل الجميع األقالم. من المفضل إبتكار آذانهم وعند ق أي سؤال يبدأ بأي حرف آخر. أن يضع الجميع أقالم الرصاص خلف  

 ف.طرق للتصر  

 

 ة وعدم كشف حقيقتها للتالميذ الثالثة.السري   إشرح للمشتركين إستعمال هذه الطرق .3

 

 م وكذلك اإلندماج مع التالميذ في داخل الصف.ه  ت  م  ه  أدعوا التالميذ من الخارج. إشرحوا لهم بأن عليهم إتمام م   .4

 

 ةف السري  ق التصر  أديروا النقاش بإدارة التالميذ الثالثة وكذلك طر   .5

 

 : دقيقة وناقشوا ما حدث في الصف معا   15أقف النقاش بعد  .6

ف؟ ماذا كان شعوركم؟ بماذا كنت تفكر؟ ف الص  ر  ص  ف؟ كيف ت  التالي: ماذا فعلت للتندمج مع باقي تالميذ الص   اسأل التالميذ الثالثة .أ

 ف بعد هذه التجربة.عندما لم تفهم ما الذي يجري؟ ماذا تقترح على الص  كيف شعرت 

 افع لتصرفاتهم.الد   عن فبعد أن وصف التالميذ الثالثة تجربتهم, يمكنك سؤال الص   .ب

ع في مجتما  صغار مه  أطلب منهم التفكير في حياة التالميذ الموجودين في خانة األقلية. كيف يكون شعورهم؟ تكلم معهم عن كون   .ت

 في عالم الكبار؟ م صغارا  ه  الكبار. كيف شعورهم بكون  

 األكثرية؟\الدولة؟ هل أنتم من تلك المجموعات؟ ما هو شعور األقلية يهل تعرفون مجموعات أقلية في المدرسة؟ ف .ث

 

رائيلي بتركيبته المتجانسة, يحوي الكثير من ز المجتمع اإلسات نادرة الوجود. يتمي  ن بال أقلي  د  ي, لذلك م  العالم بتنوعها التركيب  ل ف دوعر  إشرح: ت   .7

 ختلفة, دروز, نصارى, معاقين ومجموعات أخرى(.ممتدينين, طوائف ات )يهود األقلي  
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 قوانين اللعبة

 األقلية واألغلبية –الحقوق: المساواة 

 

 

 ة لألقليات؟ لماذا؟مية لمراعاة خاص  الميذ: هل حسب رأيكم هناك حاجة وأهأل التإس .8

ة أيضا مجموعات األقلي   هة" التي إبتكرها باقي تالميذ الصف, هذالثقافة العام  ا لم يفهموا "مبما حدث في الصف في بداية الدرس, عند هدف النقاش: مقارنة  

د هذا الموقف الشعور باإلحباط, الغضب واإلمتعاظ. ل  و  ي  ة. يامة, من  األكثرمن الثقافة الع   تشعرهم بأنهم ليسوا جزءا  ة ي  ضع  في و   في المجتمع موجودة أحيانا  

 ة لصوت األقلية ويمنع تهميش حقوقهم.ي  رع  ة. هنالك ش  تنظيم كمجموعة والتأثير بالوسائل السياسي  ة بالكم الديموقراطي يحفظ حق األقلي  لذلك في نظام الح  

 

 تلخيص الدرس)من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .9

, التي تملك ثقافة, لغة, عادات اتجموعات هي عبارة عن أقلي  م من هذه المس  َ  ن من مجموعات عديدة. ق  و  ك  فهمنا في هذا الدرس بأن مجتمعنا م  

حقوقها. لذلك يجب المحافظة على هذا المبدأ المهم  والمحافظة على خاصة   زات معاملة  ي  م  م هذه الم  لز  ف مختلفة. ت  ر  ص  ق تفكير وت  ر  وط  

 والمركزي في المجتمع الديموقراطي, مبدأ المساواة.
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 قوانين اللعبة

 

 

 

 تعليمات للطالب

 

, د في المدرسةح  و  م: اللباس الم  ك  م  ه  ختيار موضوع للنقاش )كل موضوع ي  إعليكم 

 نف عند الشباب..ألخ( أنتم تختارون!الع  

ف. إختاروا مبنى أنتم المسؤولين عن إدارة هذا النقاش مع باقي تالميذ الص  

ل منكم وا أية أسئلة يسأل كر  ر  ف. ق  للنقاش وأسئلة لتالميذ الص  ا  للنقاش أفكار

 وأكتبوها على الورقة.

 بالنجاح               
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 قوانين اللعبة

 مساواة شكلية ومساواة جوهرية –الحقوق: المساواة 

 

 مساواة شكلية ومساواة جوهرية –المساواة الحقوق: 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

لى عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ ع

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 ن مبادئ للتقسيم.س  , وبين المساواة الجوهرية, عندما ت   بالتساويكل شيء لية, تقسيم يمنح الجميع فهم الفرق بين المساواة الشك .1

ي زت  يز الم  مي  والت אבחנה() يزفهم المبادئ التي لها عالقة بالتمي   .2  .אפליה() ح 

 التحضير

 أوراق عمل والصقات ملونة

 سيرورة الدرس

ر المجلس المحلي لقرية و  ل المجموعات د  ث  م  ت   1موعة على ورقة العمل رقم جة من سبعة تالميذ. تحصل كل من  و  ك  ف لمجموعات م  م الص  س  ق   الية:الفع   .1

العمل احين. تجدون في أوراق في القرية بين ثالث مجموعات من السب   م تقسيم ساعات إستعمال بركة السباحةت  ت  ر كيف س  ر  ق  ن ت  أوعليها  "األحالم"

 تعماالت البركة.قييدات إسم وتظ  التعليمات لن  

 

أطلب  .ور في المجلس المحلي للقرية, وكل زوج يحصل على د  زواجمون ألس  ق  . باقي التالميذ ي  تلميذ من كل مجموعة سيكون مسؤول عن إدارة النقاش .2

اعات سروا كيفية تقسيم قر  أن ي   ضاء المجلسعات اإلضافية للسباحة في البركة, وفي النهاية على أعاسروا لماذا هم يستحقون الس  ف  من التالميذ أن ي  

بألوان  ةق الصقات ملونص  رفقة وذلك بواسطة ل  في ساعات بركة السباحة حسب لوحة اإلدراج الم   المجموعاتإدراج  على التالميذ سباحة في البركة.ال

 مختلف لكل مجموعة. لونمختلفة: 

 كل مجموعة ثالث أفراد ألدوار مختلفة + مرشد.مرفقة ستة أدوار, قسموهم بشكل عشوائي شرط أن يكون في 

 

 :نقاش .3

 قوها على اللوح. أطلبوا من المرشدين في كل مجموعة شرح قرار المجموعة. التي حضرها التالميذ وعل  إجمعوا ألواح اإلدراج  .أ

 لماذا ال؟ –من ذلك في المرحلة األولى؟ لماذا إذا كان الجواب ال  هل التقسيم في المرحلة الثانية كان مختلفا   .ب

 ل لمجموعة أخرى؟أقح ساعات أكثر لمجموعة واحدة وساعات ن  ر م  ر  ب  ماذا ي   .ت

 مقبولة؟ير معاي  الساعات؟ هل تلك ال قسمتم يرمعاي  ة لماذا قررتم تقسيم الساعات: حسب أي   وفقا   .ث

 المجموعات واردة؟ها ت  ن  ي  ير التي ب  معاي  هل كانت ال .ج

 المجموعات على نفس الوقت, هي أكثر تساوي وإنصاف من التقسيم الثاني؟ لماذا؟ هل كان التقسيم األول, بأن تحصل كل .ح

 إشرح الفرق بين المساواة الشكلية والمساواة الجوهرية . )أكتب المصطلحين على اللوح(. .خ

ز ي  ح  ت  ز بينهم ب  ي  م  . معنى ذلك بأن ال فضل إلنسان على آخر, وال ي  الحق بالمساواة في الدول الديموقراطية هو حق أساسي ومهم جدا   .د

: تحصل كل مجموعة على نفس م بروح المساواة الشكليةت  . التقسيم األول ي   هذا المساواة الشكلية بسبب الدين, األصول والجنس. 

على  للحصول يرمعاي  , التقسيم الثانير أعضاء المجلس في ر  ق  ار المساواة الشكلية, هناك مساواة جوهرية. ي  الوقت. ولكن على غ  

 د.ساعات السباحة بالبركة. معنى المساواة الجوهرية, مساواة بين من هم متساوين بالمفهوم الوار  

غم من ذلك, الحق باإلنتخاب يحق رأمثلة: يحق لكل إنسان بشكل متساوي الطعام والمسكن, وهنا ال فرق بين الكبار والصغار. بال .ذ

م المطلوب ه  من الف  ة الكافيات ال يوجد الوعي الكافي والمهارات والقدر د ومعقول ألن للصغاروالفرق هنا وار  فقط للكبار. 

 لإلنتخاب للكنيست.

أكثر لمجموعة  ص أعضاء المجلس ساعاتص  لمساواة الجوهرية. مثال, خ  ا استعمل فيهتهنالك حاالت في المجتمع الديموقراطي  .ر

 تسعى المساواة الجوهريةصول لنتائج أفضل. معنى ذلك, ن ضعفاء, وذلك لمساعدتهم للون الفرسان, مجموعة سباحي  السباحي  

 .ين األكثر إحترافا  للتوصل لنتائج متساوية مع السباح  

 مشابهة. أطلبوا من التالميذ أمثلة لحاالت   .ز
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 :)تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة 

ل البشر متساوين, ومع األساسي بأن ك  ل هذا المبدأ في المبدأ تمع الديموقراطي, يتمث  فهمنا اليوم بأنه بالرغم من أن المساواة ,مبدأ مركزي في المج

يز بين المساواة الجوهرية ة تتعلق بهذا المصطلح. التمي  ب  َ  ك  ر  الت م  ض  ع  في تنظيمات مختلفة, مع ذلك تظهر م  ذلك نحن نطمح لخلق المساواة 

ال يتفق الجميع ل للنتائج العادلة بنظر المجتمع. من جهة أخرى, َ  ص  و  يرللت  , وذلك بإحقاق معاي  وصادق   ل  عاد ق مجتمع  ل  خ  ة ب  ي  والشكلية ينبع من الن  

حترفين, ما يعني بأن الحياة في المجتمع مين الز ضد السباح  ي  ح  ت  يز الم  ين الضعفاء على األقوياء, ويدعون التمي  على تفضيل السباح   , مثال  دائما  

ف الصحيح والعادل, كما فعلنا اليوم, بواسطة ل للتفاهم بأسلوب التصر  الت. يمكن التوص  عض  والم   التساؤالتة ومليئة بب  ك  ر  اة م  الديموقراطي هي حي

  النقاش العام.
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 بركة السباحة في قرية "األحالم"

في القرية بركة  حت مؤخرا  ت  إفت  أنتم أعضاء المجلس المحلي لقرية األحالم. 

, ولكن في األسبوع القادم سيتم امة كة مفتوحة للع  رالبما تكون  غالبا  للسباحة. 

ين من القرية. توجد في ق سباح  ر  ف    ساعة لصالح تدريبات   12إغالق البركة لمدة 

الدالفين عليكم تقسيم ساعات و الحيتان. الفرسان ين,القرية ثالث فرق للسباح  

 إستعمال البركة بين تلك المجموعات المختلفة.

 

 

 تبهواإن

بعد الظهر, أيام اإلثنين والخميس في  16:00-18:00 هي: أيام األحد واألربعاء في الساعات  التدريب في البركة أوقات ساعات .1

 في المساء. 18:00-22:00يوم الثالثاء في و, في الصباح  12:00-10:00

 .ب في ساعات الصباح بتاتا  تستطيع التدر   مجموعة الحيتان ال .2

 .ب في ساعات المساء بتاتا  ال تستطيع التدر   مجموعة الفرسان .3

 يس.مب فقط في أيام األحد, الثالثاء والخمجموعة الدالفين تستطيع التدر   .4

 لمدة ساعتين بالضبط.يتم تدريب كل مجموعة  .5

 ب يومين متتاليين.ع أي مجموعة من التدر  من  ت   .6

 

 اإلدراج لوحة
 

 يوم الخميس عاءبريوم األ يوم الثالثاء يوم اإلثنين يوم األحد 

10:00- 12:00       

18:00-16:00       

20:00-18:00      

22:00-20:00           
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  I مجموعة الحيتان

ين لذلك على . في كل تدريب يشترك عشرين من السباح  ثلي مجموعة الحيتان. أنتم المجموعة األكبر في القريةم  أنتم م  

 ق لكمح  اح. حسب رأيكم ي  سب   15يوجد في باقي المجموعات  .بيبالتدر هدور   ى يحينحت كل واحد منهم اإلنتظار

 جهة نظركم.المجموعات. إشرحوا ألعضاء المجلس و   يباق على حسابالحصول على عدد ساعات تدريب أكبر

 

 II مجموعة الحيتان

للفوز بكأس الدولة  ةفين ولديكم الفرص  نتم المجموعة األفضل في القرية. أنتم محترأثلي مجموعة الحيتان. م  أنتم م  

التدريب على حساب باقي المجموعات. إشرحوا  الحصول على أكثر عدد من ساعات ق لكم ح  لسباقات السباحة. ي  

 ة نظركم .جه  ألعضاء المجلس و  

 

  I مجموعة الفرسان

في السباقات في المستقبل تحتاجون  نوا وتفوزوالي مجموعة الفرسان. أنتم المجموعة األضعف. كي تتحس  ث  م  أنتم م  

ق لكم الحصول على أكثر عدد من ساعات  التدريب على حساب باقي المجموعات. إشرحوا ح  ي  كثير.  لتدريب  

 ة نظركم .جه  ألعضاء المجلس و  

 

 II مجموعة الفرسان

تعتقدون بأنه من حقكم . ن تبرعوا بالمال إلفتتاح البركةم م  أعضاء مجموعتكم ه   .ثلي مجموعة الفرسانم  أنتم م  

 ة نظركم جه  . إشرحوا ألعضاء المجلس و  قيمت هذه البركةبالبركة أكثرمن باقي المجموعات فبفضلكم أ   اإلستمتاع

 

  I عة الدالفينمجمو

تريدون في . نة, لباقي المجموعات توجد أقل سباقاتالس  لديكم الكثير من السباقات . دالفينثلي مجموعة الم  أنتم م  

ة جه  سباق ساعات إضافية للتدريب على حساب باقي المجموعات. . إشرحوا ألعضاء المجلس و   رة لديكمكل م

 .نظركم

 

 II مجموعة الدالفين

سم منكم على والد مع إعاقات جسدية. ق  أثلي مجموعة الدالفين. أنتم مجموعة م  أنتم م  

لذلك, تدريبكم  , باإلضافة ةاحة من الناحية الصحي  سبي عجالت. تساعدكم الكرس  

من البركة. يحق لكم الحصول على أكثر عدد من ساعات   الدخول والخروجوقت بسبب  أطول يستغرق وقتا  

 جهة نظركم .التدريب على حساب باقي المجموعات. إشرحوا ألعضاء المجلس و  
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 المرشد

. عليكم إدراج احين في القريةلين عن مجموعات السب  في المجلس ثالثة ممث يوجد ات أعضاء المجلي المحلي للقرية. س  ل  د ج  رش  أنت م  

الفرصة  ح  ت  داكن. أ   لونة بلون  ساعات التدريب في البركة موجود في لوحة اإلدراج م  لوحة ساعات التدريب في البركة من جديد. 

ساعات في  ثر من أربعكعات إضافية للتدريب في البركة )أمثلي المجموعات شرح أسبابهم في الحصول على السام  ل  

لكيفية إدراج التدريبات في بركة السباحة. لكل  األسبوع(. عليك إدارة النقاش. عليكم إتخاذ القرار في نهاية النقاش

 مجموعة الصقة بلون آخر. إلصقوا الالصقات في لوحة اإلدراج حسب ساعات تدريب المجموعات.

 

 

 

 أعضاء المجلس الثالثة

كم لماذا ن يقنعأل ث  م  في القرية. سيحاول كل مُ  الثالثة السباحة ثلين عن مجموعاتم  يقف أمامكم مُ 

 يحق لهم التدرب لساعات أكثر في البركة )أكثر من أربع ساعات في األسبوع(. عليكم اإلستماع

لكل  إلدعاءات الممثلين وإتخاذ القرار مشترك بموضوع اإلدراج الجديد للمجموعات في النهاية.

مختلف. إلصقوا الالصقات في لوحة اإلدراج حسب ساعات تدريب  مجموعة الصقة ملونة بلون  

 المجموعات.

 

 

 

 لوحة اإلدراج
 

 يوم الخميس عاءبيوم األر يوم الثالثاء يوم اإلثنين يوم األحد 

10:00- 12:00       

18:00-16:00       

20:00-18:00      

22:00-20:00           
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 مطلوبون للعمل - ييز المتحيزالتم –الحقوق: المساواة 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة 

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 

  شكرنا للمحامية مريم هلر ليجي من مكتب شيبولت على فكرة الدرس والمساعدة في مبنى الدرس.

 االهداف

ي ز)ال يزوالتمي  ( אבחנהيز )تمي  فهم الفرق بين ال ح  ت   .אפליה(م 

 التحضير

 . أوراق العمل كعدد التالميذ في الصف. صحف مع إعالنات للمطلوبين

 سيرورة الدرس

. أطلب من بحاجة للمساعدة في إيجاد الوظيفة المناسبة لهم على ورقة عمل , فيها قائمة إلعالنات لمطلوبين وقائمة لمرشحينيحصل كل تلميذ الفعالية:  .1

  التالميذ قراءة اإلعالنات واإلجابة عن األسئلة. يمكن للتالميذ العمل بشكل فردي أو بأزواج.

يمكن القبول لها وأي ال  وظيفةأي عليها التفكير في  ل أحد الشخصيات من ورقة العمل,ث  م  تقسيم الصف لمجموعات,كل مجموعة ت  : إمكانية واحدة

لة ص  ت  الم  ير الوظيفة المالئمة لهم بدائرة.ناقش المعاي  طة حة, إحار  قت  د قائمة بأسماء الشخصيات وأسماء الوظائف الم  يمكن إعدا  يمكن القبول لها.

  للتفرقة بين المرشحين. لة بالموضوعص  ت  ر م  ي  بالموضوع والغ  

 

  ز(.ي  ح  ت  يز الم  الت موضوع التمي  عض  بين للعمل, فيها م  اليومية عن إعالنات "حقيقية" لمطلوعن ورقة العمل و يمكن البحث في الصحف  بدال   إقتراح:)

 

 نقاش: .2

 من ورقة العمل. ماذا ال يالئم للتالميذ؟ لماذا؟ قسم من إجابات التالميذ قرأوا معا  إ .أ

 ما في اإلعالنات؟ لماذا؟ ب  ط  سألوا التالميذ, هل هناك خ  إ .ب

ب في طلب الشباب ط  ب شباب؟ هل هناك خ  طل  هي الوظائف التي ت   ؟ لماذا؟ ماط؟ نساء فقطأية وظائف مطلوب فيها للعمل رجال فق .ت

هل طلب إتقان اللغة العبرية  ه للعمل. هل هذا صحيح؟ الشباب من التوج   ولذلك ال يتمكن ة ق  سب  ب التجربة الم  ل  ط  ت   أحيانا  قط للعمل؟ ف

 ة مقبول؟ متى مقبول؟ متى غير مقبول؟ن  ك  بدون ل  

د(؟ د  م في الجيش في إسرائيل )اليهود المتدينين, العرب والقادمين الج  التالميذ من ال يخد  سألوا إمة بالجيش. ار الخدعي  ناقشوا طلب م   .ث

 ار مقبول؟ تى يكون هذا المعي  م

يمكن سؤالهم كيف شعروا بحقيقة عدم  عاطفوا مع الشخصيات, تم التالميذ لمجموعات حسب الشخصيات المختلفة, وس  في حال ق   .ج

 دهم القبول للعمل بسبب إعاقة معينة.ن أحك  م  ت  

 ز:ي  ح  ت  يز الم  إشرح ما هو التمي   .ح

ألشخاص متشابهين )مثال فتاتين( أو ألشخاص مختلفين واإلختالف بينهم ال عالقة له  متساويةمعنى مبدأ المساواة هو معاملة 

ل الغير متساوي للناس في حاالت  كهذه . التعام  داول ) مثال: رجل وامرأة في القبول للعمل في تعليم الرياضيات(ت  بالموضوع الم  

 ز.ي  ح  ت  يز م  تكون تمي  

ب وظيفة إدارة في مدرسة طل  عندما ت  ز. ي  ح  ت  يز م  ر تمي  ب  عت  للناس وهذا ال ي   مختلفة  بالرغم من ذلك, هناك حاالت نتعامل فيها بصورة   .خ

رجل  –, لكن إذا كان مرشحين  يزتمي  بدون الخبرة. هذا سيتم تفضيل من يكون صاحب الخبرة والمعرفة األكبر على الشباب 

 .زي  ح  ت  يز م  وأختير الرجل بسبب كونه رجل, هذا يكون تمي   –وامرأة 

 يز مقبول؟ز ومتى يكون التمي  ي  ح  ت  ز الم  ييز والتمي  قة بين التمي  ركيف يمكن التف .د

ة واإلختالف له عالقة بالموضوع ر  ر  ب  قط إذا كانت األسباب م  مالحظة: يجب التوصل لإلستنتاج بأن التعامل المختلف للبشر وارد ف .ذ

يز )لكي نقدم الضعفاء, المعاقين ي(. يجب تشجيع التالميذ للتفكير بحاالت إضافية فيها من الواجب التمي  ن  ه  لم الم  ا)كما في حالة الع

 في الدرس السابق. الذي تعلمناهالمساواة الجوهرية ألخ(. من المفضل ذكره في هذا النطاق مصطلح 
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ز. ي  ح  ت  ز م  ي  م  ار م  ة( وبين معي  ي  ن  ه  طالبة به شرعية )مثال الخبرة الم  لة بالموضوع والم  ز الذي له ص  ي  م  ر الم  ي انوا الفرق بين المعي  ب   .ر

 ز.ي  ح  ت  ز م  ي  م  متى يكون م  وز ي  م  ار م  وا التركيبة الشائكة في قرار متى يكون المعي  ح  ض  و  

في الدولة بين قسم من األشخاص؟ من هم؟ تكلموا عن مجموعات  األقلية المختلفة  زواي  م  ن التالميذ التفكير لماذا أحيانا ي  أطلب م .ز

 بسبب الجنس والجيل.ز ي  ح  ت  يز الم  : المتدينين اليهود, الدروز, القادمين الجدد. أذكروا التمي   التي تعيش في الدولة

 

 الدرس ولو بكلمات مختصرة( تلخيص الدرس )من المهم تلخيص .3

وبين  الدرس السابق الفرق بين المساواة الشكلية )الكل يحصل على نفس الشيء( يوضحنا ففهمنا في الدروس السابقة مركبات المصطلح "مساواة". 

نه أ)أكتب المصطلحات على اللوح(. فهمنا ب زي  ح  ت  يز الم  يز والتمي  تعلمنا اليوم مصطلحات إضافية: التمي  . ير(المساواة الجوهرية )التقسيم حسب معاي  

هذا في الواقع, ويز.حيث يكون مطلوب هذا التمي   يز بين األفرادة بتحقيق المساواة بين أبناء المجتمع, يسمح في بعض الحاالت, التمي  ي  الن   بالرغم من

 علينا التفرقة بين تلك الحاالت.  اواة.س بحق المسز يتم الم  ي  ح  ت  يز م  ا يكون تمي  مدنمس بحق المساواة , فقط عليس  
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 أمامكم مجموعة من إعالنات المطلوبين للعمل

 عاملين جدد(لر في الصحف عندما تكون حاجة في عمل ما نش  إعالنات المطلوبين هي إعالنات ت   )

 

1 

 مض -نبني ونعمر

  ة\ة شاب\ة معماري\مهندسين معماريين مشهور مهندس لمكتب ة\مطلوب

 .فقط 30-20حين من جيلقبل مرشسي  

  دورة تأهيل للوظيفة لمدة سنة. –قبل بداية العمل 

  سيرة حياة وحقيبة عمل للعنوان: جاء إرسالالر  

 نبني ونعمر

 كفار سابا, 8شارع بعلي مألخا 

 

2 

 طفلي

  ة مبيعات.\مندوب ة لشركة تسويق دمى لألطفال\مطلوب
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 . سائق شاحنات مطلوب لشركة نقليات كبيرة

 يتطلب العمل مجهود جسدي كبير.

 123456 ه ليورام في هاتف رقمج  و  جاء الت  لة الر  قاب  ين م  لتعي  
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 حارسات أمن .\ة للمدارس حراسية الحماية األمني  لشركات \مطلوبين

 :ات الوظيفةب  ل  ط  ت  م  

 .رخصة لحيازة سالح .1

 .خدمة سابقة في الجيش فقط .2

 .21جيل فوق  .3

 5667899 سيرة الحياة لفاكس رقمجاء إرسال الر  
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 مطلوبين لصحيفة "أخبار ايوم":

 .ات للرياضة\ينصحفي   .1

 .موزعي صحف في ساعات الصباح .2

 ( للعنوان:1من إصداركم )للوظيفة رقم  ومثال لخبر صحفيه مع إرفاق سيرة الحياة ج  و  جاء الت  الر  

 .ري صحيفة "أخبار اليوم"ر  ح  م  

 أبيب-, تل32شارع كابلن 

 

 .شاغرة يبحثون عن وظائف   قب األول من جامعة حيفا جلسوا معا  مجموعة طالب خريجي الل  

 أفراد المجموعة هم:

 .سنة أنهى خدمته في الجيش 32يبلغ  رجليوئيل, 

 .قادم جديد من األرجنتين, لم يخدم بالجيش سنة 22 يبلغ, هأندري

 .سنة لم يخدم بالجيش ألنه عربي 23 يبلغأحمد, 

 خدمت في الجيش 22 تبلغ,جاليت

 .ك ولم تخدم بالجيشتحر  م   معاقة وتجلس على كرسي   28 تبلغ, مئيرا

  ائف تالئمهم وأي ال.الوظلهم أي  وطلب العمل, إشرحوا هأشيروا على كل طالب منهم ألية وظيفة يمكنه التوج
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 قوانين اللعبة

 العدالة اإلجتماعية والتكافؤ في الفرص –الحقوق: المساواة 

 

 تكافؤ في الفرصالو ةاإلجتماعي ةلاالعد –الحقوق: المساواة 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع,  وتعرف التالميذ على عالم أصحاب

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 مالحظة

, في  ي حسابات ومن يعملون في مجال اإلقتصاد. يجب الفحص مسبقا  ق  ق  د  ها م  ر  ر  م  "نجري صفقات" التي ي   ةة التعليمي  طفي الخ هذا الدرس موجود أيضا  

 م التالميذ هذا الدرس في السابق.ل  ع  ن, تأكدوا من عدم ت  ر بها الخطتين التعليميتي  ر  م  المدارس التي ت  

 األهداف

 دودة.حإدراك التلميذ بأن الموارد م .1

 ة.بات القرارات التقسيمي  ركجتماعية ويعي م  دالة اإلالعى فكرة تعرف التلميذ عل .2

 ح.ح  ص  يز الم  معرفة التلميذ للمصطلحين التكافؤ في الفرص والتمي   .3

 التحضير

 الفتات. 6أوراق عمل لكل زوج من التالميذ. 

 سيرورة الدرس

عبة صفوف السوادس في على التالميذ أن يقرروا كيفية تقسيم ميزانية ش   ق(.عوا لكل زوج ورقة عمل )مرفز  يعمل التالميذ بشكل أزواج. و   :المرحلة األولى

المصروفات حسب األولويات وبعد ذلك  في البداية يجب ترتيبشاقل. أمامكم قائمة بالمصروفات ومبلغ التقسيم.  10,000مدرسة "األنوار" والتي تبلغ 

    وها على اللوح.الميزانية التي إعتمدوها ويعلق صف كيفية تقسيمت كعكةشكل تخصيص الميزانية لكل فعالية. على التالميذ رسم 

 

كميزانية. على كل زوج أن يعيدوا تقسيم الميزانية  فقط لكل زوج 8000غ ليبقى مب أخبروا التالميذ بأن ثمت تقليصات في الميزانية وحاليا   :المرحلة الثانية

 من جديد ويقرروا عن أية فعاليات سيتنازلون.

 

 نة. أطلبوا من التالميذ الجلوس بجانب الالفتهك  م  المصروفات الم   عليها بند من  بقوا في كل زاوية الفته مكتول  موا الصف لستة زوايا. ع  س  ق  لة الثالثة:المرح

  على التالميذ أن يشرحوا السبب الكامن وراء هذا القرار.  .عدم تمويلهاالتي قرروا 

 

أو  ناظرةة ليحكم في الم  \ة أو المربي\ة, المركز\من المفضل دعوة أحد الشخصيات المهمة من المدرسة: المدير(. atedeb) ناظرةمُ   المرحلة الرابعة:

 .كمي إلصدا رالح  ناظرة. أو إجراء تصويت سر  ليحكموا هم في الم  إختيار مجموعة من التالميذ 

 

 نقاش  :المرحلة الخامسة

 المساواة الشكلية والمساواة الجوهرية(. –محدودة. )مثال , درس ساعات السباحة في البركة ما تكون الموارد التي يجب تقسيمها  غالبا   .1

منحهم إمكانية للتطور أو تقوية الضعفاء وتمكينهم من التقدم. ما هي األسباب في كال ننقوي األقوياء والت هي إتخاذ القرار في هل عض  إحدى الم   .2

 الرأيين؟

 أن نحصل جميعا   -ينل  م  ختلفين كبشر : منا األذكياء واألغبياء, الوسيمين والقبيحين, المضحكين والم  موننا بالرغم من ك –التكافؤ في الفرص  .3

 للمجتمع الديموقراطي. زة جدا  ي  م  من العالمات الم   يهالتكافؤ في الفرص الحصول على موارد إجتماعية. لتحقيق النجاح وفرص متساوية على 

 

تنبع هذه الفروق في الغالب من تاريخ  نوعية الحياة ألخ(.األقوياء والضعغاء )تتجلى هذه الفروق بالمال, الثقافة, هناك فروق في كل مجتمع بين  .4

فكرة التكافؤ في  ولذلك يصعب عليهم مزاولة وظائف عالية األجر.مثال,  في العيش ر  س  بيئة فيها ع  في  على من ترعرعب صع  ي  المجتمع نفسه. 

إلستثمار في الضعفاء وذلك بهدف ا اعية. لذلك, يجب أحيانا  تمص متساوية اإلستفادة من الموارد اإلجر  ل الجميع على ف  حصو ه ود  د  ر  الفرص م  

 .مساواتهم باألقوياء
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 قوانين اللعبة

 العدالة اإلجتماعية والتكافؤ في الفرص –الحقوق: المساواة 

 

تخصيص : حح  ص  يز الم  ت في السابق.مثال للتمي  د  ه  ط  ض  ت التي إ  اتشجيع المجموع -حح  ص  يز المُ التمي  كره مصطلح اق, من الجدير ذ  ي  في نفس الس   .5

 ة.لنساء في المكاتب الحكومي  اأماكن لعمل 

عند  هرية.والمصطلحات التي تعلموها في الدروس السابقة: المساواة الشكلية والمساواة الجكره في شرح فكرة الدرس ضل ذ  من المف

 عات الضعيفة في المجتمع.تشجع وتقدم المجمو لنفإن المساواة الشكلية  التاريخ ر  على م  ضطهاد اإلز وي  ح  ت  يز الم  التمي  

  

عبة )من المفضل عدم مصروفات الش   حصول على المزيد من  األموال لتمويل كل عبة السوادس اليمكن لتالميذ ش   من أية مصادرالتالميذ  اسألوإ .6

 من أين تحصل الدولة على المال لتمويل مصروفاتها؟(؟ التنازل عن أي من المصروفات

 لمعونات, تجنيد أموال, الضرائب, التجارة ألخ.التبرعات, ايمكن الحديث عن 
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 قوانين اللعبة

 كافؤ في الفرصالعدالة اإلجتماعية والت –الحقوق: المساواة 

 

 السوادس عبةميزانية شُ 

 

عبة للسنة القادمة. أمامكم سيم ميزانية الش  قتقيمون في بداية السنة جلسة تقررون بها كيفية تعبة السوادس في مدرسة األنوار. ي ش  ز  ك  ر  أنتم م  

هي األقل  6هي األكثر أهمية والفعالية رقم  1ا الفعاليات حسب درجة أهميتها, الفعالية رقم بوت  عبة. ر  ة لتالميذ الش  ن  مك  عدد من الفعاليات الم  

  أهمية. 

 

   سينتقلون للتعليم في اإلعداديات في السنة المقبلة. نعبة السوادس الذيحفل إنهاء الدراسة لتالميذ ش 

 بة. خطة تعليمية للموهوبين لعشرين من التالميذ المتفوقين في الشع تمويل 

 .توزيع أموال على التالميذ الذين ال يمكنهم شراء الكتب 

 رحيات, جوالت في المتحف(.سفعالية ثقافية شهرية للتالميذ )أفالم وثائقية, م 

   عبة.إفتتاح فرع األشغال اليدوية لتالميذ الش 

 ية.تقديم المساعدة في تحضير الواجبات المدرسية للتالميذ الضعفاء بعد ساعات الدوام المدرس 

 

وأية ال. إنتبهوا ألن كل فعالية  كمم  ه  عليكم أن تقرروا أية من الفعاليات التي ت  عبة. شاقل لتمويل فعاليات الش   10,000لديكم في هذه السنة 

غوب فيها ة ومرم  ه  فعاليات م   وا أية فعاليات ستكون هذه السنة. إشرحوا سبب قراراتكم. يمكنكم إضافةشاقل بالضبط. قرر   2,500ف ل  ك  ت  

 إضافية.
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 قوانين اللعبة

 الحقوق: حقوق األطفال

 

 الحقوق: حقوق األطفال

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

يتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه و

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف 

 نظمة األمم المتحدة.رت في "وثيقة حقوق الطفل" لمك  وما هي حقوقهم التي ذ   موضوع حقوق األطفالعلى ف التالميذ تعر   .1

 ل البالغين )لتحقيق هذا الحق(.ب  د بجانبه مسؤولية من ق  ل  و  فهم التالميذ بأن كل حق يستحقونه ي   .2

 س بحقوقهم أو حقوق غيرهم من الحقوق.م فيها الم  ت  ق التعامل مع حاالت ي  ر  ط  تالميذ ب  الوعي  .3

  مالحظات

الدرس بشكل كامل بإمكانكم: )أ(. إختصار تمرير  دقيقة فقط أو تظنون بأنكم لن تستطيعوا 45-د بد  ح  إذا كان وقتكم م  ب. ك  ر  هذا الدرس طويل وم   .1

تمرير الدرس على مدار لقائين, في اللقاء الثاني مرروا  أدناه , )ب(.  14فرع  –رفقة ص األطفال الم  صالفعالية األخيرة لتمرين الموضوع من خالل ق

 بية الصف تمرير فعالية القصص بنفسها كتطبيق للدرس.فعالية القصص ,)ت( إقترح على مر

ية وحتى للتنكيل. يجب التعامل بحساس  س بشكل جسدي ونفسي اس لبعض األطفال. يتعرض الكثير من األطفال للم  موضوع حقوق األطفال موضوع حس   .2

 المستشارة في المدرسة.\يةخالل الدرس عليكم إبالغ المربمعين  يق  شعر بض  ن أحد التالميذ يأذا شعرتم بإكبيرة, و

 التحضير

 ورقة "إعالن حقوق الطفل" حسب عدد التالميذ في الصف.طباعة  .1

 ة من قصص األطفال.صنسخة واحدة على األقل من كل ق .2

 ورقة "عناوين لتوجهات التالميذ" حسب عدد التالميذ في الصف. .3

 سيرورة الدرس

. يعيش هذا اإلنسان بعائلة حياة إنسان يعرفة من المنطقة )أحد زبائنه(: ظروف حياته صعبة جدا   د مشاركتهم في قصةو  ر المرشد التالميذ بأنه ي  خب  ي   .1

شاقل 12, جدا   زهيد   أجر  ومقابل  ساعة في اليوم. إستراحات قصيرة جدا   14لذلك كان يعمل مدة . جدا   بء إعالتهم كان كبيرا  وع  نة من ثمانية أنفار و  ك  م  

 اه فإنهإي   ه  د  ب  ك  اق الذي ي  ب العمل رجل ظالم وقاسي. فباإلضافة للعمل الش  ر  . كبيرا   جسديا   هدا  ج   وعمله يتطلب عمال   دنى لألجور(قل من الحد األأللساعة )

بأنه سيطرده من  ا  مكما ويهدده دائ. كسالن والغبي سيئة مثل الفيلقبه بألقاب  ’ منه بالسرعة المطلوبةعندما ال يعمل : يصرخ في وجهه نفسيا  ل به ك  ن  ت  ي  

عند عودته للبيت: الذهاب  كثيرة   إال أنهم يكبدونه بطلبات  وتلبية طلباتهم عالتهم إه يقوم على أن, فبالرغم من ال يتلقى معاملة طيبة من عائلته كذلكالعمل. 

 من أجره القليل ويشتمونه. يئة, ويشكون دائما  ال يبخلون عليه باأللقاب والكلمات البذ لشراء الحاجيات, شطف المنزل ..ألخ. كما وان أبناء عائلته

  

 عادل..(. ت حقوق ذلك اإلنسان؟ أية حقوق؟ )الحق باإلحترام والكرامة, الحق بالحصول على أجر  س  : هل حسب رأيهم م  سأل التالميذإ .2

 

هل يمكن القول بأن هناك حقوق آلن؟ ت الصورة ار  يتغ هلهذا الشخص الذي كلمتكم عنه هو طفل في عمر العشر سنوات! أضف معلومة جديدة:  .3

, الحق ونفسيا   الحق بالتطور جسديا  لألطفال. فمثال الحق بالتعليم,  تم إنتهاك حقوق إضافيةأخرى تم سلبها بعد أن عرفتم هذا المعلومة؟ )في هذه الحالة 

 بالقبول , المحبة واإلحترام(.
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 قوانين اللعبة
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ما شعرت أمكم  إفترض بأن في صباح   الصف األول أو الصف الثاني؟ أو في الصفوف الدنيا, سأل التالميذ: هل لديكم أخوان صغار في جيل الحضانةإ .4

 وطلبت منكم رعاية أخوانكم . صحية   بوعكة  

 

  :إعداد وجبة إفطار, نصطبهم للحضانة. نقطع الشارع معهم(.ماذا ستفعلون؟ )اإلجابات المتوقعة  

  العناية بأنفسهم, يحتاجون للرعاية(. لماذا ستفعلون كل هذا؟ )ألنهم صغار, ال يستطيعون 

 

ون وليس م  ح  ت  س  لوحدهم. ال يعملون, ليس لديهم ما يأكلون, ال ي   ر المرشد التالميذ: بأن لديه صديقين يعيشان في شقة  خب  ي  : إمكانية أخري إلفتتاح الدرس .5

  طوال اليوم. لديهم من يقول لهم ماذا يفعلون. هم ببساطة ال يفعلون أي شيء

 في عمر الست سنوات؟ لو علمتم بانهم أطفال  أيكم؟ هل ستتغير إجاباتكم ما ر 

  ة بالموضوع؟ )الوالدين, المعلمين, الدولة؟(هو دور البالغين في هذه القصة؟ ومن هم البالغين الذين لديهم صل  ما 

 

. السكان البالغينفئة  ة, لها إحتياجات فريدة ويختلفون عنالخاص   سكانفئة من البأن األوالد والشباب هم  حوارنا حتى اآلن,  منفهمنا يلخص المرشد:  .6

عال ين وليس لديهم الحق باإلختيار, لذلك طون تحت مسؤولية البالغ. ليس لديهم "صوت" خاص بهم. يقن  وتطوريا   هم فئة ضعيفة من السكان, جسديا  

أطباء متخصصين عديدة ,مثل:  ات في مجاالت  ص  ص  خ  ر الت  و  ط  ت  شكلين: والخاصة باألطفال. تتجلى هذه المعاملة ب ةإتجاه المعاملة المنفصل ر  ب  وك  

منفردة وخاصة في القانون كذلك, من مبدأ الحاجة بمنح ات إعتبارص ومالئم لألطفال والكثير. هناك ص  خ  باألطفال, عاملين نفسيين لألطفال, أثاث م  

 .األطفال حقوق خاصة وحمايتهم

"وثيقة" مضمونها حقوق األطفال. تم  هيئة األمم المتحدة تأصدر 1988افي بشأن حاجة األطفال بحماية حقوقهم. ففي سنة ك ي  ع  و  توصلت أمم العالم ل   .7

إعالن حقوق ل رئيس دولة إسرائيل, الوزاء وكل أعضاء الكنيست )"ب  ت من ق  ع  ق  و   1989ر وفي سنة ث  من قبل رؤساء دول ك   التوقيع على هذا اإلعالن

 األطفال"(.

 

 نهجين: تضمن اإلعالن ي .8

I. ""لإلهتمام لألطفال والحفاظ على حقوقهم, وأننا نحن البالغين نعلم ما هو األفضل لهم  ة, ويدعوبو  باأل يهتم هذا النهج – نهج مصلحة الطفل

  )مثال: الحق بالتعليم(.

II.  "رأي ألفضل لألطفال, وأنه يجب األخذ بعين اإلعتبار نهج ناقد, يدعو لمبدأ , أننا البالغين لسنا بالضرورة نعرف ما هو ا –"نهج رغبة الطفل

و على مدار السنين الماضية في دولة إسرائيل, بشكل م  مالحظة للمرشد: هذا النهج في تسارع ون  الطفل ورغبته قبل إتخاذ قرارات بحقه )

جنائية , واليوم ل محامي, في اإلجراءات الب  من ق   ال  ث  م  أن يكون م   كل , في حق  ة"الحق بالمشاركة". يتجلى الحق بالمشاركة في المحاكم خاص  

  إجراءات حضانة األطفال. حتى في اإلجراءات المدنية. مثال:  –

 

   خذ القائمة من الموقع األلكتروني للهيئة. )مرفق(.أ م  الموجودة في إعالن هيئة سالمة الطفل, ت   حقوقاليوزع المرشد على التالميذ ورقة فيها قائمة  .9

 

إشرح عنها بجملة أو إثنتين أو إعط مثال.  ال حاجة ثالثة بنود من قائمة الحقوق و -بضع دقائق. إختر إثنينلميذ بقراءة قائمة الحقوق الالفرصة للت حت  أ   .10

  لشرح كل اإلعالن.
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 يسأل المرشد: .11

 ؟المصطلح "حق"؟ ماذا يعني "لدي حق ب. ما معنى)". 

  تحقيق هذا الحق(.  -, المجتمع ألخ على البالغين بالتعليم يوجبمن يمنح األطفال حقوقهم؟ )البالغين, حقي 

  نحن نتكلم عن حقي, أليس هذا من واجبي؟ ل كل ما يمنحونني؟ب  ق  ت  ب   أنا مجبورهل 

 "؟اإلجباري" قانون التعليم - لل  و  ح  ت   بالتعليم, كيف حقإذا لماذا يجبرونني على الذهاب للمدرسة؟ لديكم 

 

وبعد  غدا   ماذا وعارضوا الذهاب مجددا  ر "اإلضراب" وعارض الذهاب للحضانة. ماذا ستفعلون؟ ر  إفترضوا بأنه ق  ة أخيكم الصغير. عودوا لمثال رعاي .12

 الغد؟

من المهم أن سألوهم لماذا؟ إمن المفروض في نهاية األمر أن تخبروا األوالد بأن من واجبكم إجباره على الذهاب للحضانة.   مالحظة للمرشد:

 ., ألنه هناك يتعلم والتعليم مهم جدا  ب للحضانةيذه

 

 , كي يحصل على المعلومات والتطور ذهنيا  األفضل له بأن التعليم هو, فمن تجربتنا نحن نعلم عندما يكون الحديث عن أخينا الصغير, الذي نحبه جدا   .13

نجبره, لمصلحة  –ارض الحصول على لقاح )تطعيم( او دواء يع اكذلك, عندمحتى لو عارض. على الذهاب للحضانة  . لذلك علينا إجبارهوجسديا  

ت دولة إسرائيل )وفي أغلب دول العالم(, لذلك, قرر   وهذا بسبب أننا نهتم ألمره ونخاف عليه ألن هذا من مصلحته , حتى ولو لم يفهم ذلك بعد.صحته. 

ليحصلوا على  –بدافع القلق والمحبة ف "إغاظة" األوالد. ولكن وهذا ليس بهدواجب عليهم التعليم بالمدرسة.   -سنة  16كل من هو تحت جيل 

 للحياة.المهارات واألدوات الالزمة 

 

معرفة إذا كانت هناك  , من المهم سماع السبب الذي من أجله ال يريد الذهاب للحضانة ويحاولمثال األخ الصغير في –من المهم التركيز عليه , مثال  .14

ناه على الذهاب للحضانة, سيشعر الطفل بتحسن وذلك رأجبفي هذه الحالة حتى لو (, مع الحاضنة, أو أحد من األوالدل: اثأية مشكلة ويجب حلها )م

, نشعر بأن شيء ما في داخلنا تم مسه )مثال: فعل أمر ماكذلك نحن البالغين عندما نجبر على للحضانة.  هإرسال وشرحنا له السبب في ألننا إستمعنا له

وبدال من أن نقرر "اإلستسالم", الصراخ والعصبية.. يمكن أن .ردي من الصف ألنها ظنت أنني أنا من يحدث الضجة في الصف(ت المعلمة طقرر  

 ولن نكبتشخص آخر مثل المستشارة في المدرسة , وإشراكها في شعورنا, بهذه الطريقة سنشعر بتحسن  نحاول التحدث مع المعلمة أو مع أي 

 أما إذا كانت هناك مشكلة فيمكنهم مساعدتنا. -القرار الصادر بحقنابشكل أفضل السبب في  الغضب في داخلنا, وسنفهم

 

ال أبنائهم سؤولية إرسإقامة مؤسسات للتربية والتعليم وكذلك على اآلباء متقيم مسؤولية الدولة  مثال: الحق بالتعليمكل حق يقيم بموازاته مسؤولية.  .15

   .كتالميذ المطلوبة منهم الواجبات , وتأديةف بشكل الئق ,كتالميذللمدرسة. التصر   لى التالميذ الحضورللمدارس. وبالمقابل هناك مسؤولية ع

 

ضوع يقسم المرشد الصف لخمسة مجموعات. كل مجموعة تحصل على قصة أطفال مشهورة بموفهم إعالن حقوق الطفل: \معرفة\فعالية لتمرين.16

ها بطل ب  ل  ت من أبطال القصة أو أية حقوق س  ب  ل  طة إعالن حقوق الطفل , عليهم فحص أية حقوق س  سة وبواحقوق األطفال. أطلب من التالميذ قراءة القص

  ة(.ي  ك  ل  ت حق الدببة بالخصوصية والمحافظة على الم  ب  ل  ذهبية س   –القصة من اآلخرين )في قصة ذهبية والدببة الثالثة 

تقوم بكل األعمال المنزلية,  وأخواتها الغير شقيقات ساندريالساندريال زوجة أب  جعلت –الطفل هي مثال لعدة إنتهاكات لحقوق  دريالنمثال: قصة سا 

ضدها في الملبس, المأكل  ز ي  ح  ت  يز م  ..( قاموا يتمي  )األعمال الشاقة يا  )ألقاب بذيئة( وفعل وها وأهانوها كالميا  , ذل  عاملنها وكأنها خادمتهن الخاصة

 حفلة الملكية. من هنا نستنتج بأن حقوق سندريال التي إنتهكت هي:الوإمكانية المشاركة في 

 صحي, متساوي وبكرامة. بشكل   ونفسيا   وذهنيا   جسديا   الحق بالتطور لكل طفل -

 طفل الحق بالعيش مع عائلة توفر له الحماية, الحب والتفاهم.لكل  -

 .إسم وهويةحصول على طفل الحق باللكل  -

 إهماله أو يظلموه. الحق بعدم إستغالله, لكل طفل -

 ز.ي  ح  ت  م  بشكل  يزهلكل طفل الحق باإلندماج في مجتمع, معاملته بمساواة وعدم تمي   -

 

توزيع عدد أقل من القصص )تتناول كل مجموعتين قصة واحدة, ليس من الضروري مراجعة كل أ. إذا كان الوقت قصير يمكن :   ه:ج  و  مالحظة للمُ 

تأجيل فعالية القصص ج. ت, ك  ه  نت  بحقوق البطل التي إ   قصص الخمسة وقرائتها على مسامع التالميذ والتفكير معا  إختر قصة من بين الب. (, القصص

  للدرس التالي, لتمرين وفهم الموضوع.
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من اإلنسان ة حتى أكثر الحماية والمحافظة الخاص   موجودين تحت مسؤولية البالغين, ويحق لهم, 18 وحتى جيل 0 األطفال, هم من جيلتلخيص: .17

, للدفاع عن سالمتهم )مثال,حمايتهم من المس بهم والتنكيل بهم في داخل تطعيمات(  –المدرسية  القاحاتعندما يتعلق األمر بصحتهم ) البالغ, خصوصا  

قاصرين, وهي كمة اليحاكمون في مح 18حتى جيل و 12إذا خالفوا القانون )مالحظة للموجه: من جيل  –العائلة( وحتى معاملة خاصة في المحكمة 

, تقيم الحقوق واجبات ومسؤولية على البالغين بمنح تلك الحقوق. فإذا والتعليم( والعديد العديد. إال أننا رأينا بأن التأهيل راعي مبدأ محكمة خاصة ت  

  عليكم أنتم األطفال تقع مسؤولية:

 ح لهم. من  إستخدام الحقوق التي ت   .أ

باقي التالميذ س حق ر طفل آخر, عدم التشويش في الدروس لعدم م  عدم ض   ل غيركم )مثال: س بحقوق أطفاالتأكد من عدم الم   .ب

 بالتعليم..ألخ (.

 عليكم إخبار أحد البالغين المسؤولين. -لهم عالقة بكم أو ال عالقة لهم بكم –عندما تعرفون بأنه يتم إنتهاك حقوق أحد األطفال  .ت

 

بأن حقوقه إنتهك, أو يعرف  من يشعر من األطفالحقوق األطفال من اإلنتهاك.  ات تعمل في مجال حمايةه  وج   جود أشخاصإخبار التالميذ بو مهم جدا   .18

 والحصول على المساعدة من تلك الجهات: عن طفل آخر تنتهك, يمكنه التوجه

خط , 02-5602538/9(, مجانية مكالمة ) 1-800-222-003 ""التابع لوزارة التربية والتعليم خط التالميذ المفتوح: توجهات وحقوق""

الخط المفتزح لتوجهات التالميذ", وزارة التربية  ": عنوان للرسائل,  patuach@eduacation.gov.il-kav, 1204 –لحاالت العنف 

تية. توجد الكثير من ويمكن ترك رسائل ص. 16-8 الخميس في الساعات -األحد إستقبال المكالمات الهاتفية في األيام .91911 والتعليم. القدس

  التعامل مع حاالت الضائقة الحادة. في الموقع األلكتروني يتعلق بالحقوق, المعلومات

كاوي شمندوب  "في هذه المؤسسة من وظيفته:  مهم: )www.children.org.il , 02-6780606  -المجلس الشعبي لسالمة الطفل" "

أمر حدث معه أو حدث مع غيره, كما إخباره بيمكن التوجه له للمشاورة بدون الحاجة لكشف هوية المتوجه, أو أومبودسمان".  " -ى بن  ك  وي  , األطفال"

ممكن الدنو منه ومريح موقع المنظمة  .قانونية, إجراءات الحضانة ألخ( تكضحايا لمخالفا – المساعدة القانونية والتمثيل القانوني وتوفر هذه المنظمة

 جدا لألوالد.

لهذه الجمعية مراكز عديدة, تكنى  ) www.elem.org.il,  03-7686666 - (جمعية للشباب في حاالت الضائقة الشديدة والخطر"על"ם" )

   األوالد في أي إجراء يحتاجون له(. يرافقون كما وأن متطوعي الجمعية لهم للحديث عن أمر ما.. يمكن التوجه, "הפוך על הפוך"بإسم 

 

  (الورقة وتوزيعها على التالميذأعاله. من المفضل والمهم طباعة  جهاتاللثالث : يوجد في نهاية األوراق المرفقة للدرس ورقة مع تفصيل للموجه

mailto:kav-patuach@eduacation.gov.il
http://www.children.org.il/
http://www.children.org.il/
http://www.elem.org.il/
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 صحي, متساوي وبكرامة. آمن, سالم, بشكل ونفسيا   وذهنيا   طور جسديا  لكل طفل الحق بالت 

  الحماية, الحب والتفاهم.الطعام, المسكن ,لكل طفل الحق بالعيش مع عائلة توفر له 

 هوية على إسم واالحصول لكل طفل الحق ب. 

 .لكل طفل الحق في التعليم, فرص متساوية, وإمكانية لتحقيق مواهبه 

  ة وحماية لممتلكاته. يالخصوصية, السرطفل الحق ب لكل 

   لمه.لكل طفل الحق بعدم إستغالله, إهماله أو ظ 

 اسة من قبل المحاكم.وحس   لكل طفل الحق بالمراعاة القانونية, حماية خاصة 

   ي زيزه بشكل لكل طفل الحق باإلندماج في مجتمع, معاملته بمساواة وعدم تمي ح  ت   .م 

 التحدث ,وإبداء رأيه.سهلكل طفل الحق بالتعبير عن نف , 

  في حالة المرض, الكوارث   يكون أول من ينقذ أن, ولكل طفل الحق بإنقاذه

 حاالت اإلستنفار.و

 

 ,إستثناء, وبدون أية تفرقة بسبب الجيل, الجنس بدون  –المفصلة في اإلعالن أعاله  سرائيل التمتع بحقوقهإلكل بنت وولد في  

  الوضع الذهني, الوضع النفسي أو كل سبب آخر. العقيدة, األصل, الوضع الصحي,
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 بيضاء الثلج

, بشرتها شديدة البياض مثل الثلج".  ةلق ببنت جميرز  . كانت تدعو الملكة بأن ت  في بالد بعيدة ملك وملكة كان يا ما كان 

  ت األميرة الصغيرة ببيضاء الثلج.ي  م  ببنت جميلة كما طلبت. لذلك س  ت الملكة ق  ز  ور  

ار من جمال , تغ  مرأة أخرى. الملكة الجديدة, زوجة األب لبيضاء الثلجإالملكة بعد بضعة سنين وتزوج الملك ب ماتت

:" أخبريني مرآتي : من هي األجمل في الوجود؟" ولطالما أل في كل يوم مرآتها السحرية قائلة  األميرة الفائق. كانت تس

 نها هي األجمل.كانت تجيب المرآة بأ

 بيضاء الثلج أجمل منك!". ملكتي, ولكن ت بيضاء الثلح, أجابت المرآة : "أنت جميلة,ر  ب  عندما ك   ن االيام, لكن في يوم م

شفق الصياد على بيضاء الثلح, وعند قتلها". أو –خذ بيضاء الثلج للغابة  وقالت له: " نادت صيادا   عندما سمعت الملكة تلك الكلمات غضبت. 

, وفجأة رأت بيت صغير. كان ذلك بيت  في الغابة مشت بيضاء الثلج وحدهاوال ترجعي للقصر!"  بي بعيدا  وصولهم للغابة قال لها: "أهر

األقزام السبعة. دخلت بيضاء الثلج إلى البيت ووجدت فيه سبعة أسرة صغيرة, وسبع أطباق صغيرة على الطاولة, وسبع كؤوس صغيرة, 

ما تبقى من األكل في الصحون وشربت, رتبت ونظفت البيت. . أكلت بيضاء الثلج طشة  وع بيضاء الثلج جائعة   كانتوسبعة كراسي صغيرة. 

 ونامت. –شعرت بالتعب, إستلقت على أحد األسرة الصغيرة 

 الضوء بمصابيحهم الصغيرة وقالوا: "ما أجمل هذه الفتلة!". "لقد رتبت البيترجع سبعة األقزام في المساء إلى بيتهم. توجهوا إليها وأناروا 

 , إعتنت بالبيت والحديقة وحضرت الطعام لألقزام. . طلب األقزام من بيضاء الثلج العيش معهم وهي بدورها وافقت بشغف  !"بشكل جميل

وكم غضبت  أخبريني : من هي األجمل في العالم؟" كانت الملكة متأكدة من أن بيضاء الثلج ميتة في الغابة ولذلك سألت المرآة بثقة: "مرآتي, 

 ل منك".مأج –الموجودة في الغابة أجابت المرآة :" أنت جميلة, ملكتي, ولكن بيضاء الثلج عندما 

سمعت ت لبائعة تفاح وذهبت للغابة. وصلت للغابة وطرقت الباب:" تفاح, تفاح لذيذ, أجود أنواع التفاح!" ر  ك  ن  ت   إختارت تفاحة كبيرة وسممتها.

قضمت بيضاء  وقالت لها: "هذه لك, هدية, كليها,كليها يا جميلتي!".  جدا   جميلة   الملكة بيضاء الثلج تفاحة  . ناولت ةر  ك  ن  ت  بيضاء الثلج الملكة الم  

عليها  ما  غ  بيضاء الثلج م   . عندما عاد األقزام وجدواالملكة للقصر مسرورة جدا  دون تنفس. رجعت  وقعت على األرض, –الثلج من التفاحة 

ليتمكنوا من قمة الهضبة,  صندوق زجاجي ووضعوا الصندوق فوق ا, طول الليل. وضعوها في اليوم التالي في بكوا وبكووا بأنها ميتة. وظن  

  رؤية وجهها الجميل.

 رأى الصندوق الزجاجي , إقترب ونظر في الداخل. "ما أجمل هذه الفتاة!"على حصان أبيض.  ووسيم, راكبا   صغير   في أحد األيام أمير   ر  م  

ركبت على األرض, سقطت قضمة التفاح من فم بيضاء الثلج وفتحت فمها.  ر بحجر صغير ووقع الصندوقث  ع  دوق ولكن ت  حاول رفع الصن

 مير للقصر لتتزوج به وتعيش معه حياة سعيدة وهنيئة.بيضاء الثلج حصان األمير الذي أحبته من النظرة األولى. وعادت مع األ
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 سندريال

 توفيت والدتها وتزوج والدها من امرأة اخرى كانت لديها بنتينبة إسمها سندريال. ما كان فتاة جميلة وطيكان يا 

, المأكل اللذيذ وبالحياة الهنيئة , بينما اضطرت نعمت زوجة االب وبناتها بالمالبس الجميلةتشريرتين وقبيحتين. 

دقائها الوحيدين تلك العصافير التي أصوحيدة وحزينة.للقيام بكل أعمال البيت.كانت سندريال المسكينة  الفتاة الجميلة

 كانت تدخل من شباك المطبخ لزيارتها.

ملكية فاخرة, ودعا لها كل فتيات المملكة, ليختار ة أمير شاب وسيم. قرر األمير إقامة حفل نفس المملكة يعاش ف

أرادت ي كذلك. ل  ح  الفساتين الجميلة وال, وجهزن سندريال الغير شقيقات كثيرا  إنفعلت أخوات حدهن كزوجة له. أ

أجهشت سترتدين, مالبسك القديمة الممزقة؟" سندريال حضور تلك الحفلة, لكنهن سخروا منها قائالت:"ماذا 

 وركضت للحديقة.  سندريال بالبكاء

", "سندريال !ج بالفوضى والصراخ من زوجة األب واالخوات :"سندريال, أحضري لي فستاني الجميلع  في يوم الحفل الكبير. كان البيت ي  

", "سندريال تعالي وس  احضري لي   شعري", "بسرعة". يي لح  ر  حذائي 

"أسرعي , عزيزتي", قالت الجنية, "ستتأخرين للحفلة".  سحرية. بعد خروج زوجة األب واالخوات للحفلة, ظهرت جنية طيبة وبيدها عصا  

 ونعال   جدا   جميال   دريال فستانا  نأحضرت الجنية لس تديه" . وفجأة  سأذهب؟ كما وليس لدي ما أر "من أنا؟" تعجبت سندريال. "لكن... كيف

قبل منتصف الليل, ففي مدخل. "أسرعي جميلتي ولكن عودي للبيت رها بجانب الظتنت حصانين اي فاخرة ومركبة جميلة يسوقهل  ذهبية,  ح  

 ل  ه  ا دخلت سندريال قاعة اإلحتفال ذ  ممركبة وذهبت للقصر. عندركبت سندريال السيخيفي السحر, ال تنسي".  تماما   الثانية عشر ليال   الساعة

في تك . إقترب األمير من سندريال ودعاها للرقص معه.الحضور من جمالها وتساءلوا من تكون , حتى أن زوجة أبيها وأخواتها لم يعرفوها

  .كثيرا   مسيةت سندريال بتلك األ  ر  القريب. س   لاللحظة قرر األمير أن يتزوجها في العاج

أو حتى كشف هويتها له. ركض  أسرعت سندريال للرجوع إلى البيت من دون أن تفسير أي شيء لألمير, ت الساعة الثانية عشر ليال  ق  د  

تطع األمير إحدى فردات حذائها على درج القصر الملكي. لم يس اإلمساك بها, ذعرت سندريال وسقطت من قدمها  األمير خلفها محاوال  

. لذلك قرر بأن على جميع فتيات المملكة محاولة بأنه ستزوج من تلك الفتاة ولكن هو ال يعلم من هي , معلنا   , وعاد للقصر حزينا  إيقافها

جاهدات أن يرتدين الحذاء إال أنهن  . عند وصوله لبيت سندريال, حاولت شقيقات سندريالالئم قدمها سيتزوج االمير بهايإرتداء الحذاء ومن 

, كانت الصدمة كبيرة على زوجة األب وشقيقاتها , فقد تالئم الحذاء مع قدم في ذلك. وعندما حان دور سندريال بتجربة الحذاء لم ينجحن 

 .سندريال تماما  

 بسعادة وهناء.  معا   تزوج األمير بسندريال وعاشوا
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 فرخ البط القبيح

 وجيزة   . بعد فترة   جميالت تحضن ست بيضاتجلست األم اإلوزة لجميلة,  حظيرةكان يا ما كان  

لطيفة. لكن البيضة السادسة, وكانت تشققت خمس بيضات وفقست , خرج منها خمس كتاكيت ذهبية 

تدحرجت  . مرة ساعات طويلة ولم تصدر أية عالمة من تلك البيضة , أخيرا  , لم تفقسأكبرهن حجما  

بارزتان ويمشي على ساقيه قبيح وهزيل, عيناه البيضة فوق العشب األخضر وفقس منها كتكوت 

 العنكبوت بدون توازن. طوطخالرفيعتن ك

 يهذا الكتكوت لم يكن يشبه باق’ " يا ويلي". قالت اإلوزة األم. "كم هو مختلف عن اآلخرين" وفعال  

 إخوانه. 

الغير  م, تماما كما علمتهم, ما عدا الكتكوته  م  مشت كل الكتاكيت برشاقة خلف أ   الخروج في نزهة معهم.ت اإلوزة األم ر  ر  ت, ق  ت الكتاكير  عندما كب  

وإختالفه عن باقي أسرته وكان  ه  ح  ب  ق  , ل  يسخر من كتكوتنا الصغير . كان الجميع في الحظيرةما كان يحاول تقليد أخوانهل  ر ويقع ك  ث  ع  ت  ي  الذي كان 

حتى عند  البحيرة لم و.  البحيرةلحظيرة, ومشى بين األعشاب حتى وصل ر الكتكوت الهرب وترك ار  . ق  وحيدا   رفض اللعب معه وكان دائما  ليتعرض 

, لنهرل, مشى ومشى حتى وصل  الكتكوت عنهم ومشى وحيدا  ى ح  ن  ت   ات على السباحة.ر  د  له بين إوز البحيرة. لم يكن يشبههم ولم تكن لديه ق   مكانا  يجد 

لبرد الشديد وكاد يتجمد من فقط إقترب فصل الشتاء والنهر متجمد. شعر الكتكوت با دا  .كان الطقس بارمختبئا   جلس الكتكوت تحت أغصان الشجيرات

 روا أخذه لبيتهم لرعايته.رالبرد. أشفق عليه بعض األوالد الذين كانوا يلعبون بالقرب من النهروق

, وفي إحدى كان يحب الكتكوت الطيران كثيرا  والطيران. أصبح يستطيع التحليق في السماء  ووأصبح قويا  ت أجنحته ر  ب  الكتكوت وك   ر  ب  مرت االيام وك  

 اء جانبا  قراب منهن وفضل البعلى اإلقت عة من البجعات الجميالت بجانب النهر. لعلمه بأنه مختلف وقبيح لم يجرؤ مووجد مج جوالته في السماء

رأى الكتكوت البجعات تقترب منه, شعر بالخوف وإذا ر, وفجأة ي   غ  من طرد البجعات له أو حتى قتله. لم ينتبه الكتكوت بأن شكله قد ت   وحده, خوفا  

, وصغيرا   قبيحا   عد فرخا  َ  , لم ي  عجيبا   , وإذ به يرى شيئا  ب الكتكوت وطأطأ رأسه خجال  ج  بإحدى البجعات تقول له:"إنضم إلينا لماذا أنت بعيد؟", لم ي  

 د هناك من يسخر منه بعد اليوم.ع  شبهه ولم ي  ن هو ي  وجد م   . اخيرا  جدا   جميال   ا بجعا  إكتشف الكتكوت بأنه يشبه باقي البجعات, لقد أصبح كتكوتن
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 بينوكيو

ة جميلة من مي  ت د  كان النجار ينح   وإسمه جبيتو. في أحدى الليالت القلب   طيب   را  نجاكان يا ما كان 

عب" قال قي يستطيع التكلم والل  لد حقيومية للت هذه الد  صغير. " آه, ماذا لم تحو   الخشب على شكل ولد  

 جبيتو "كنت سأقوم بتربيته كما لو كان إبني".

ت تحقيقها. ة جبيتو وقرر  ي  ن  م  ة أ  ي  ن  ة صغيرة. سمعت الج  ي  ن  رت في بيته ج  هظذهب جبيتو للنوم وفجاة 

 تنظر حولها. ية عينيها وبدأتم  ة فوق رأس بينوكيووفجأة فتحت الد  ة عصاها السحري  ي  ن  ت الج  ك  ر  ح  

ب ب  س  وال ت   مهذبا   ولدا   ن تعدني بأن تكون أجار. عليك نت إبن جبيتو الن  ألبينوكيو,  لك, قالت الجنية مرحبا  

ف. عندما ن التصر  س  ح  ة بأن ي  ي  ن  بينوكيو الج   د  ع  ,  و  حقيقيا   إذا كنت كذلك فستصبح ولدا  المشاكل ألبيك, 

بيه وكأنه ر  أن ي   ر  ر  وق   د هذا جبيتو كثيرا  ع  س  ة الخشبية تتكلم, أ  مي  ن الد  وإكتشف بأ جبيتو في الصباحإستيقظ 

  إبنه.

 للمدرسة. وفي طريقه للمدرسة إلتقى بالثعلب والقط, زوج من األشرار الماكرين. حا  ر  حصل بينوكيوعلى كتاب وذهب ف  

الرجل الطماع أوقعوه في طريق الخطأ. باع الثعلب والقط بينوكيو لمسرح , ويذهب للمدرسة  والمدرسة" قالوا لبينوكيو وأقنعوه بأن ال ك  ما ل  "

هرب بينوكيو من مسرح سترمبل ولكن  ة جمهور المسرح.في تسلي   الليل والنهار سترمبل بينوكيو على العملأجبر  سترمبل, مخادع وظالم. 

ة األعمال الشاقة التي . هناك تحول بينوكيو لحمار من شد  وموحش   م  , مظلكبير   لمنتزه ألعاب  باعه الثعلب والقط مرة أخرى ولكن المرة باعوه 

 أجبر ببينوكيو على عملها.

. أراد بينوكيو العودة لجبيتو الذي يحبه ويهتم به كثيرا  ة, ي  ن  كيفما وعد الج   ا  مطيع ا  ر بينوكيو الرجوع لطريق الصواب وأن يعود ليكون ولدقر  

 البحر الكبير بلعه. يو ذهب للبحث عنه, إال أن حوتا  ق على بينوكل  إال أن جبيتو الق  

في داخل بطن الحوت كي  . إجتمع بينوكيو بجبيتو في داخل بطن الحوت, قاموا بإشعال نار  وعندما وصل بينوكيو للبحر وبلعه الحوت أيضا  

ت ل  و  ما الكبير ح  ه  ب  سعادة جبيتو وبينوكيو وح   ةي  ن  . عندما رأت الج  وهكذا وصل اإلثنان للشاطيء بسالم  س الحوت ويخرجا من بطنه.عط  ي  

 وهناء. بسعادة   حقيقي وعاشوا معا   بينوكيو لولد  
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 ةة والدببة الثالثذهبي  

 ل في الغابة.و  ج  ودائما تخرج للت   ة تحب الغابة كثيرا  ة. كانت ذهبي  كان يا ما كان بنت لطيفة تعيش في الغابة وإسمها ذهبي  

 

ة متأكدة من الطريق للبيت ولم تكن ذهبي   ت الساعة. كانت قد تأخر  كبير   ة بجانب بيت  ت ذهبي  ة , مر  بي  في إحدى جوالت ذه

 ية ما بداخله.ؤيت ورت الدخول لبة تعبة وجائعة وقرر  . كانت ذهبي  بسبب الظالم

 

 ف عليه.ل فيه والتعر  خول, وبدأت التجو  حد فيه إال أن هذا لم يمنعها من الديكن أ , ولكن لمت بالبيت كثيرا  ب  عج  ة وأ  ذهبي  دخلت 

حن الكبيرولكنها ة من الص  ت ذهبي  ق  العصائد شهي, تذو روصغيرة. كان منظ ة للمطبخ ووجدت ثالثة صحون: كبيرة , متوسطةدخلت ذهبي  

قت من الصحن الثالث تذو   .ة عصيدة الصحن المتوسط, لألسف كانت باردة جدا  ت ذهبي  ق!. تذوجدا   ة جدا  نت حار  ا. لقد كبصقتها مباشرة  

 .بقي شيئا  ة كل العصيدة ولم ت  , أكلت ذهبي  جدا   ولذيذة   مناسبة تماما  كانت  وابتسمت فقد

 

 ي  والكرس كن مريحا  يالكبير ,لكنه لم  جلست على الكرسي  ة لغرفة العائلة ورأت ثالث كراسي: كبير, متوسط وصغير. بعد ذلك ذهبت ذهبي  

 ة على األرض.ووقعت ذهبي   الكرسي   ر  س  ...ولكن..ك  جدا   الصغير فكان مريحا   الكرسي   يضا وأماأ المتوسط لم يكن مريحا  

 

ير والسر   جدا   وقاسيا   رير األول كان كبيرا  سة. الر  س  ووجدت ثالثة أ   لغرف النوم ة  , صعدت على الدرج متوجهكبير   ة بتعب  ذهبي  ت أحس  

 وهي مبتسمة.  جدا   عميقا   ونامت نوما   ذهبي ةتدثرت . لها جدا   صغير فقد كان مناسبا  ير  الوأما السر   جدا   المتوسط كان طريا  

  

رأو ما حدث للبيت : من أكل  عر عندماصيب الجميع بالذ  ة األم والدبدوب الصغير. أ  , الدب  األب : الدب  افي حين,  رجعت الدببة إلى بيته

 ة نائمة.عدوا ألعلى ووجدوا ذهبي  رسيهم؟ صطعامهم؟ من كسر ك  

ل خة تدلم تعد ذهبي   . ومنذ ذلك اليومة من الدببة وقفزت من السريروركضت سريعا  , خافت ذهبي  وهم غاضبين ة من نومهاذهبي   أيقظت الدببة

 ث بأغرضهم.ب  بيوت اآلخرين والع  
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 , إستشارات, دعم ومساعدةذالتالمي تعناوين لتوجها
 

 

 وزارة التربية والتعليم – الخط المفتوح للتالميذ: توجهات وحقوق

 ,5602538/9-02(, مكالمة مجانيةال ) 003-222-800-1 هاتف:

 1204 – خط هاتف لحاالت العنف

patuach@eduacation.gov.il-kav 

 ",الخط المفتوح لتوجهات التالميذ ": عنوان للرسائل

 .91911 التعليم والرياضة. القدسبية وروزارة الت

 

 

 ة لسالمة األوالدالمنظمة الشعبي  
 

 6780606-02 :هاتف

www.children.org.il 

 كل  يمكن اإلتصال للتشاور بش"أومبودسمان " -ى بن  ك  ", الم  مندوب شكاوي األوالد"  -يمكن التوجه لمنظمة سالمة األوالد ل

 ه.تستطاعإدك قدر عي, أو للتحدث عن أمر ما حدث لك أو ألحد غيرك, وهو بدوه سيساسر  

 

 

 (والخطر جمعية للشباب في حاالت الضائقةעל"ם )
 

 7686666-03 : هاتف
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 ب(هُ كره الصُ )الملك الذي ي 1اإلمكانية  –الحقوق: تلخيص الموضوع 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

عرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يت

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 

  زليجمان على الفكرة والمساعدة في كتابة الدرس. بال زوهر من مكتب ننشكر المحامية ع

 األهداف

 الحقوق. وها في موضوع لم  تمرين وتذويت التالميذ للمادة التي تع .1

 نة.ة معي  عام   آخر أو مع مصلحة   ما التضارب مع حق لشخص   حق شخص  ه يمكن لة وأنق  ل  ط  الحقوق ليست م   حقيقة أنفهم  .2

 .حق شخص يتراجع مقابل حق شخص آخر وفقا لرغبة العامة –وبين مصالح إجتماعية مختلفة   فهم الحاجة بالموازنة بين الحقوق مختلفة .3

 ق موازنة الحقوق.ر  ط   .4

 سيرورة الدرس

 من المفضل سرد القصة وعدم قراءتها لهم. ب" )مرفقة(. ه  سيحكي لهم قصة "الملك الذي يكره الص   هيخبر المرشد التالميذ بأن .1

 

  س بها في القصة؟الم  \إنتهاكها م  أية حقوق ت  يسأل المرشد التالميذ:  .2

 

 بة:وتلخيص : حقوق اإلنسان والحقوق المتضار شنقا .3

 معينة. آخر أو بمصلحة   بحق شخص  حق أحد ما س م  ما ي   غالبا  ة. ق  ل  ط  حقوق اإلنسان ليست م   .أ

 معينة.  إجتماعية  ة  الحقوق ومصلح مختلفة أو بين  موازنات التي يجب يتبعها بين حقوق  تمع أساليب اليختار كل مج  .ب

, حق التلميذ بالتعبير عن رأيهم س بحق التعبير عن الذات لكل تلميذم  على المساواة ولكنه ي   في المدرسة يشجع دح  و  ي الم  أمثلة من الحياة اليومية: الز   .ت

 في الحفاظ على النظام العام.وإرادتهم 

 للحق األساسي: كرامة اإلنسان وحريته, وشرحه. 8مطلوب. بند س  بالحق بالقدر الأن يكون الم   مهم جدا   .ث

 

 س بحقوق: مظاهرات, تفتيش وإعتقال ألخ.حاالت للم   دس  ج  ت  يمكن إحضار مقاالت من الصحف 
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 بهُ ي يكره الصُ الملك الذ
 

 جديدة للدولة.هذا الملك الجديد قوانين  ن  . س  ك جديدفي دولة األقزام مل   م ك  الح   ي  ل  و  

 

عند الملك الجديد في طفولته الذهاب لتلقي العالج  ه  ر  ك  المجاورة. في الدول  ولو لزيارة أقاربهم , حتى حدودها بتاتا   سكان الدولة من مغادرة الملك بمنع  ر  ر  ق  

دولته, وعلى كل أطباء األسنان ب األسنان والتعليم في المدارس في ي ط  ت  ن  ه  ع مزاولة م  ن  م   ر الملك الذهاب للمدرسة للتعلم, لذلك قر   طبيب األسنان وكذلك 

 م التالميذ في المدارس.ل  ع  اك من ي  لم يكن هنن أخرى. ه  يختاروا م   والمعلمين أن 

 

احة قصر الملك, سة بهم إلى كل أجهزة التلفاز الخاص  ب من الدخول لدور السينما في الدولة, كما وأمرهم بإحضار ه  ع الص  ن  ر الملك م  ر  باإلضافة إلى ذلك ق  

 األجهزة وأخذها لنفسه.تلك   ةوالذي بدوره قام بمصادر

 

أقيم حزب "إلى األمام بعد يومين,  د مظاهرة. ق  ب وع  ه  َ  للص   ر في صحيفة المملكة عن إقامة حزب ب  خ   به  أحد الص   نشر الدولة,ب ه  كل الص   غضب كثيرا  

 .ةر ضد قوانين الملك الجديدوا الفتات وشعارات وقاموا بالتظاه  حضر  المدينة,  ميدانع كل أعضاء الحزب في ب", وتجم  ه  يا ص  

 

 لك.ذب ضده كه  ض كل الص  ر  رئيس الحزب ألنه تجرأ على الثورة ضد الملك وح  م حاك  ر أن ي  . قر  ضب كثيرا  ع الملك بالخبر وغم  س  

 

سأل الملك ماذا لدى الرئيس قوله للدفاع قائال بأنه رجل شرير وسيء, كاذب وسارق.  –ب ه  رئيس حزب الص   ومؤبنا   ناهرا   إفتتح الملك الكالم في المحكمة

 على الرئيس باإلعدام.م ك  ملك الح  ر ال, قر  يستطيع اإلجابة للدفاع عن نفسهن أنفسه, وقبل عن 

 

سنوات, لمعالجة  10أو حتى على دوائه الذي كان يأخذه منذ جيل  لم يحصل الرئيس على الطعام أو الشراب, زنزانة. مر الشعر في الرئيس أحن الملك ج  س  

 مشاكل قلبه.

 

ووضحوا  كتابه الدينيمنه ذوا إكتشف السجانين ذلك, أخفي جيبه. عندما  لي لربه ليل نهار, من كتابه الديني الذي كان دائما  ص  ه, كان القزم ي  ت  ن  ح  مواجهة م  ل

 بأن التدين ممنوع في الدولة حسب قوانين الملك الجديدة.له 

 

ب ه  إكتشف السجانون بعد يومين بأن رئيس حزب الص  نه. خرون مسانون للزنزانة  يضايقون وي, ففي كل بضع ساعات كان يدخل السج   ذلك لم يكن كافيا  

مذكراته أمور من مضايقات, أجبروه على أن يعطيهم كتاب مذكراته ويقرأوه. كتب الرئيس في  يكتب مذكراته يذكر فيها كل ما حدث معه في داخل الزنزانة

 ة.ة حاد  عد إصابته بنوبة قلبي  ب فارق الحياةصيب السجين بالذعر والصدمة وأ  ة به فقط, ة خاص  ة وسري  شخصي  
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 قوانين اللعبة

 ) أمثلة لحاالت( 2اإلمكانية  –حقوق: تلخيص الموضوع 

 

 أمثلة لحاالت()  2اإلمكانية  –حقوق: تلخيص الموضوع 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

ذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. ل

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 وع  الحقوق.وها في موضتمرين وتذويت التالميذ للمادة التي تعلم   .1

 نة.ة معي  عام   آخر أو مع مصلحة   ما التضارب مع حق لشخص   ة وأنه يمكن لحق شخص  ق  طل  فهم كون الحقوق ليست م   .2

 .ةآخر وفقا لرغبة العام   يتراجع مقابل حق شخص   حق شخص   –وبين مصالح إجتماعية مختلفة   فهم الحاجة بالموازنة بين الحقوق مختلفة .3

 ق موازنة الحقوق.ر  ط   .4

 التحضير

 رقة عمل لكل تلميذو

 سيرورة الدرس

 .وزعوا على كل زوج من التالميذ ورقة عمل واحدة .1

 

 هو السبب لإلنتهاك.وماك ه  ت  ن  ما هو الحق الذي إ  دوا في كل حالة د  ح  , وي  جدولل تالميذ ك يحضر .2

 

 ة على اللوح.ص  خ  ل  أكتبوا قائمة م   .3

 

 ؟ق كان عادال  هل إنتهاك الحعامود إضافي للجدول: أضيفوا  .4

 

 وتلخيص : حقوق اإلنسان والحقوق المتضاربة: شنقا .5

 س حق أحد ما بحق شخص آخر أو بمصلحة معينة.م  ما ي   ة. غالبا  ق  طل  حقوق اإلنسان ليست م   .أ

 إجتماعية معينة.  ةيختار كل مجتمع أساليب الموازنات التي يجب يتبعها بين حقوق مختلفة أو بين  الحقوق ومصلح  .ب

س بحق التعبير عن الذات لكل تلميذ, حق التلميذ بالتعبير عن رأيهم م  د في المدرسة يشجع على المساواة ولكنه ي  ح  و  ي الم  الحياة اليومية: الز   أمثلة من .ت

 وإرادتهم في الحفاظ على النظام العام.

 وحريته, وشرحه.للحق األساسي: كرامة اإلنسان  8س  بالحق بالقدر المطلوب. بند أن يكون الم   مهم جدا   .ث

 

 س بحقوق: مظاهرات, تفتيش وإعتقال ألخ.د حاالت للم  س  ج  يمكن إحضار مقاالت من الصحف ت  
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 قوانين اللعبة

 ) أمثلة لحاالت( 2اإلمكانية  –حقوق: تلخيص الموضوع 

 

     حالة وما هو السبب: لفي ك تم المساس أمامكم أمثلة لحاالت. ما هو الحق الذي

 والسبب لذلك تم المساس به الحق الذي  الحالة

 البالد في المطارتفتيش في حقائب المسافرين لخارج  .1
 
 

 

 منع التدخين في األماكن العامة .2
 

 تفتيش في بيت أحد المشبوهين للبحث عن مسروقات .3
 

في األحياء الموجود فيها حضانات  النارية منع سياقة الدراجات .4
 لعجزةلاألطفال وبيوت 

 

 

شرط التعليم في الجامعة والحصول على رخصة لمزاولة مهنة  .5
 الطب 

 

 

عن  م سجين رجع من عطلته من الداخل والخارج بحثا  تفتيش جس .6
 مخدرات

 

 في السابق سجينا  كان التنصت على مكالمات من  .7
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 قوانين اللعبة

ة مستديرة"   وظيفة القاضي والمحكمة –المحاكم: "الُكر 

 

 المحاكم

  وظيفة القاضي والمحكمة –ة مستديرة" ر  المحاكم: "الكُ 

اإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, ب

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال 

 

 ألوني )القدس( على الفكرة والمساعدة قي كتابة الدرس.-جوظ-شكرنا للمحامي راني جوط من مكتب المحامين بلتر

 الدرس بجانب المحكمة.تمرير من المفضل 

 الموضوع

 نها.أالت المختلف بشعض  فهم الصعوبات المترتبة على سيرورة المحاكمة في الم  

 األهداف

 ختلف بشأنها.مالت وحاالت عض  تبة على سيرورة المحاكم عند التحكيم في م  رالتالميذ للصعوبات المت فهم .1

 جهات نظر ومتعددة.في عدة طرق ومن و   وعي التالميذ بأنه يمكن تفسير حالة واحدة .2

 مختلفة.موضوعية, عدل, ومعاملة متساوية بين األطراف الر القاضي, وما يحتاج له من و  د  فهم التالميذ ل   .3

 .ة ممتعة ومشوقةببخوض تجرتمتع التالميذ  .4

 التحضير

 ع الجهات المسؤولة في المدرسة.حجز ملعب المدرسة بالتنسيق م .1

 د بكرة قدم من المدرسة.التزو   .2

 سيرورة الدرس

 عن المعتاد. سنلعب اليوم كرة القدم. مختلفا   ا  رسد معا   يخبر التالميذ بأنهم سيقضون .1

 

سيكون لهم دور مركزي  أطلبوا منهم ترتيب الصف بشكل حرف "ن", وأخبروهم بأنه متطوعين ال يشتركون في مباراة كرة القدم,يختار المرشد ثالثة  .2

 في اللعبة خالل الدرس.

 

بل البدأ باللعب يخبرهم قن المرشد فريقين من الالعبين وباقي التالميذ سيقومون بدور المشجعين, المرشد نفسه سيقوم بدور القاضي في اللعبة. و  ك  ي   .3

 لعبة ومالحظة مجرياتها واإلبالغ في حالة المخالفة لقوانين اللعبة.بقوانين لعبة كرة القدم, ويطلب من المشجعين مراقبة ال

 

الكرت األحمر. من المهم  عن مخالفة وإبعاد ألحد الالعبين بواسطة نا  عل  م   ةارر في الصف  ف  ص  ي  دقائق لللعب قبل أن  10تبدأ اللعبة, يمنح المرشد التالميذ  .4

 جلي. تكون بها مخالفة ليست واضحة بشكل   اإلنتظار لمرحلة

 

 دعة..(منخفض بأنها خ   بصوت  أخبروه  –عب بشدة ال)مهم: إذا إحتج التلميذ ال خطيرة   ف مخالفة  لد خاع  ب  ن الالعب الم  أي المرشد بغضب بع  د  ي   .5

 

ضاة في هذه المرحلة. يدعو المرشد عدد من يقومون بدور الق  يذ المتطوعين الذين لم يشتركوا في اللعب سثالثة التالم يجمع المرشد التالميذ في الصف. .6

 م اللعبة.ك  ي ح  ع  د  كما ي   خطيرة   د مخالفة  بع  الالعب الم   خالف فعال  في الملعب, ويشهدوا ما إذا ع ممن كان يشجالشاهدين 
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 قوانين اللعبة

ة مستديرة"   وظيفة القاضي والمحكمة –المحاكم: "الُكر 

 

 

 م في  األمر.ه  كم  للعبة وما رأو في اللعبة , ويقرر القضاة ح  هدون بأحداث ايعلو الشهود منصة الشهادة ويش .7

 

م   ساحة الملعب أن يحكم في أمر التلميذ الذي نقاش: كيف يمكن لمن لم يكن في .8  الت المتنازععض  م في الم  ك  يمكنه الح   كيف ؟جهة نظرهحسب و   إبعاده ت 

كيف يمكننا البت في  من الناحية الموضوعية؟ مر مقبوال  حه الشخصية؟ هل هذا األبينما لكل منهم مصال هل يمكن تصديق شهادة كل الشهودبشأنها؟ 

     حالة لم نكن شاهدين على ما حدث بها بأنفسنا؟

 

في العديد من المرات تكون الحاالت ت لنا الصعوبات التي تواجه سيرورة الحكم. نبره درس اليوم كان عبارة عن "محكمة"يلخص المرشد الدرس:  .9

بسبب أن كل إنسان ينظر لألمور بمنظار مختلف لألمور فيها, عندما تكون شهادات الشهود المختلفة متناقضة,  ت  , حاالت يصعب الب  ع بشأنهاالمتناز

يحتاج , والقسم اآلخر لم يوافق على هذا األمرمخالفة  لتالميذ لم يوافق على أنها كانت هناك فعال  قسم من ارأينا اليوم بأن  جهة نظره.كل حسب و  

ل الجهات وأن لة من كعض  لوا الم  ل  ح  بأن على القضاة أن ي  كالم القاضي أهرون باراك(, ما يعني القضاة  "لدماغ يحلل وقلب يتفهم" )إقتباس من 

م أن يكون ك  على الح  . وصحيحا   , معقوال   مالئما   ه  ن  و  ر  جهة نظرهم, حسب ما ي  كم بالمعضلة حسب و  في نهاية الألمر عليهم الح  يستمعوا لكل اآلراء. 

 , فقط بهذه الطريقة يتحقق العدل.ماذا إدعىإنما إدعى  من الذي-ال توجد أهمية لز ألي من األطراف. بدون أي تحي   , موضوعيا  فا  نص  , م  عادال  

 

ية مصالح, أفقط, بدون  الدالئلحسب  ل بموضوعية كبيرة )أي يحكم القاضي زاو  ومركبة, وعليها أن ت   ن الحكم وظيفة صعبة جدا  و  مع ذلك, حقيقة ك  

ن دون اآلخر, هو عي  (. الثقة بشاهد م  الشعورم بواسطة ك  تحتوي على الكثير من أمور غير موضوعية )أي الح   إال أنهاآراء شخصية أو آراء مسبقة(, 

 .التي من شأنها القرار في المحكمةقرار ذاتي ويتخلله الكثير من الالموضوعية, ما يكون  غالبا  

 

تاحة الفرصة "للخاسر" في المحكمة اإلستئناف على الحكم الصادر أمام محكمة أخرى. يوجد في دولة إسرائيل ثالث إيجب  –قق العدل حيت كي 

المحكمة  ح وبهذا يمكن لألطراف اإلستئناف مرتين )مرة بدون بإذنل  دان أغلب الحاالت في محاكم الص  : الصلح, المركزية والعليا. ت  درجات من المحاكم

  ي الحاالت الخطرة يبدأ التداول في القضية في محاكم المركزية )الدرجة الثانية(.فومرة بأذن المحكمة(. 

 

عاموس بالسجن  سجنلعاموس بيرنس. ( משפט חוזר) حكمال إعادتالمتطرفة التالية:من الوقت : يمكنك إخبار التالميذ بالحالة  عا  سإذا كان هناك مت .10

بعد مرور من التهمة المنسوبة له.نادى عاموس على مدى سنين سجنه ببرائته  علية بالسجن مدى الحياة. م  ك  وح   قتل راحل هيلر ةلسنين طويلة بتهم

ه كان هناك تشويه شديد وشهادات ن بأني  ب  , وذلك عندما ت  ل رئيس الدولة ب  العفو عنه من ق   م  ه بعد أن ت  سراح   ق  طل  أ   ثماني سنوات ونصف على سجنه

وتمت تبرأته  في أمره الحكمإعادت ب طلبه  على العليا محكمةال سنة منذ أطلق سراحه, وافقت 18الشرطة. في نهاية االمر, بعد  ل محققي ب  زور من ق  

    من التهمة. تماما  

 

ثير من الحاالت والحكم بشكل خاطيء. لذلك خطئون في الكي  إال أنهم للكشف عن الحقيقة,  ون دائما  سع  القضاة ي   ت بأن بالرغم من أن ثب  هذه الحالة ت  

بالتوجه لتلك المحاكم, للحصول على  بشأنه عادل   قيمت هيئة المحاكم على شكل درجات وذلك إلتاحة الفرصة لمن يشعر بأنه لم يحصل على حكم  أ  

 العدل.
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 اللعبة قوانين

 تحمي التقييدات الجنائية؟ ماذا  – المحمية المباديء والممنوع: المسموح

 

 محاكمات جنائية – المسموح والممنوع

 مي التقييدات الجنائية؟ماذا تح  – المحمية المسموح والممنوع: المباديء

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

ميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتال

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 شكرنا للمحامي ناتن هيمن من مكتب المحامين بجئال ألون على الفكرة والمساعدة بكتابة الدرس.

 األهداف

 م معناه ومضمونه.ه  ات جنائية" وف  م  حك  صطلح "م  لمف التلميذ على اتعر   .1

 نة.ة معي  إجتماعي   مي  ق  ة لحماية ن  ي  ع  فات م  تصر   ع من  هم التلميذ لفكرة القانون الذي ي  ف   .2

 التحضير

 ة لكل التالميذإستمارات شخصي   

 سيرورة الدرس

التالميذ  من قراءة أجوبتهم أي شخص. أطلب من  ة ولن يتمكنة وسري  مارة شخصي  وا للتالميذ بأن اإلستح  ض  و  شخصية.  ة  ع على كل تلميذ إستمارز  و  ي   .1

مثال: في الحالة األولى, س به أو إنتهاكه. الذي تم الم   قيمةال\كر في كل حالة ما هو الحقوذ  س بالحقوق المختلفة التعبير عن شعورهم بالنسبة لحاالت الم  

 صعوبة. في حين تعبئتهم لإلستمارة ومساعدة من يجد ور بين التالميذ المر   خصوصيتي, ممتلكاتي, من المهم  جدا  

 

    نقاش: .2

  نحن ومن يحيط بها ة نكون ي  ضع  حتمال و  ا كأفراد وكمجتمع ال نستطيع إوا على أنن  ز  ك  ؟ ر  مي  ق  ة على اللوح؟ لماذا نحمي تلك الي  حم  الم   مي  ق  قائمة الأكتبوا

  س بدولتنا.س بمدرستنا, الم  ا, الم  س بصفن  س بمجتمعنا, الم  س بنا , الم  عندما يتم الم    ,ون بناس  م  ي   ية.خرسللإلستهزاء , لضين لإلنتهاكات, ر  ع  بنا م  

 

   تحديد إلنسان, ة حياة اي  دس  ق   –نحميها. مثال: منع القتل  م التيي  فون من حياة الصف, المدرسة والدولة, وأن يفكروا بالق  ن التالميذ أية قوانين يعر  ي  ب  ي

   نسان.ارة: سالمة اإلرعة السفر بالسي  س  

 

  م ي  س بالق  ,منع الم   تقيي داتن تلك الهدف س  للدولة. , ة للعمار  ف, للمدرسة, للعائلة, ص  في كل مجتمع. وهذا صحيح أيضا بالنسبة لل تقيي داتهناك

   كله. ر بالمجتمعض  ي   تقيي داتف تلك الخال  ة للمجتمع, ومن ي  م  ه  الم  

 

 ": ف ويقدمه للمحكمة في خال  ي على الم  ع  د  من ي   ما هي المحاكمات الجنائية؟ سألوا التالميذ إن كانوا يعرفونإ محاكمات جنائية".أكتبوا على اللوح

الحياة اإلجتماعية, م القانون ظ  ن  ي  وبين مخالف للقانون الجنائي.  بين المجتمع )الدولة( المحاكمات الجنائية هي دائما  المحاكمات الجنائية؟ إشرحوا: 

ل ن قوانين عن طريق س   فات الغير قانونيةصر  تحديد التب ق القانون الجنائي ب  ط  . ي  للقوانين الجنائية مخالفة وفقا   ما اليجب فعله, والعقوبة لكلتفص 

يف . تعر  فات بواسطة العقوبةع تلك التصر  ن  ض م  ر  ف, وي  قانون(فة للفات الجنائية )التصرفات المخال  وهي التصر   دةد  ح  ة م  فقط على تصرفات إجتماعي  

جنائية ر ب  عت  فات معقولة في دولة معينة وت  ر تصر  ب  عت  يمكن أن ت  فات بعض التصر  لمجتمع.  دولة وأخرى ومن مجتمع   تختلف من ة جنائي  الفات التصر  

 .في دولة أخرى
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 اللعبة قوانين

 ماذا تحمي التقييدات الجنائية؟  – المباديء المحمية :والممنوع المسموح

 

 

 لمات مختصرة(:تلخيص الدرس ) من المهم تلخيص الدرس ولو بك .3

في الدروس السابقة تعلمنا عن المحاكمات المدنية , فيها نرفع دعوى على أشخاص مدنيين. الفرق بين تحدثنا اليوم عن المحاكمات الجنائية. 

في حالة  ة لها. م  ه  الم  م ي  والق   في المحاكمات الجنائية, الدولة هي من تريد الدفاع عن مواطني الدولة,  والمحاكمات المدنية المحاكمات الجنائية

, ل الجاني )إرجاع ماله(. وفي المقابلب  للحصول على تعويض مالي من ق  الضحية دعوى مدنية  أحدهم من قبل آخر )سرقه, مثال( يرفع  ر ر  ض  ت  

 إجتماعية )ال تسرق(. ألنه مس بقيمة يتم رفع دعوى جنائية ضد الجاني من قبل الدولة 
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 اللعبة قوانين

 ماذا تحمي التقييدات الجنائية؟  – المباديء المحمية :والممنوع المسموح

 

 إستمارة 

 

 :ئمة حاالتأمامك قا

 شعورك  بالنسبة لكل حالة.صف  .أ

 الحق بالخصوصية والملكية(. س  في كل حالة؟ )مثال: في الحالة األولى م   س  ق الذي م  مة أو الح  ما هي القي   .ب

 سالحق الذي م  \القيمة شعوري في هذه الحالة الحالة 

 زميلتي تعبث بمحتويات حقيبتي  1

 

  

 ي لآلخرينصديق كشف سر    2

  

  

ميلتي أخبرت الجميع بأنها رأتني وأنا أبكي في ز  3

 مراحيضال

 

  

 زميلي كتابي مني وأضاعه إستعار    4

 

  

 خر منهسوالكل ي في صفك يوجد ولد سمين  5

 

  

وال يشارك في الدروس, تنهره  خجل جدا  صديقك   6

 لذلك ا  مالمعلمة دائ

 

  

سيكون  "م"قررت المعلمة بأن من يبدأ إسمه بالحرف   7

 افة الصفعن نظ مسؤوال  

 

  

 بذيئة طوال الوقت زميلتك تتفوه بكلمات    8

 

  

 زميلك يتأخر كل يوم  9

 

  

 أن زينتم صفكم لحفلة إنهاء السنة الدراسية,بعد   10

 روا أوالد الصف المقابل ودمروا الزينة بالكاملض  ح  

 

  

, أنت تعرف من أحد التالميذ  تدفتر يومياق ر  س    11

ن أخذ الدفتر أن يعترف ارق. طلبت المعلمة ممالس  

 ويرجعه, ولكن ال أحد يعترف

 

  



  

 

 99 

 

 اللعبة قوانين

ية مقابل :والممنوع المسموح  محكمة جنائية. ما الممنوع؟ ُحرِّ

 

 ية مقابل محكمة جنائية. ما الممنوع؟ر  حُ المسموح والممنوع: 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

الميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف الت

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 أفراد المجتمع.ة د من حري  د  ح  الجنائية ت   يي داتتقفهم التلميذ بأن ال .1

 .ل المجتمعب  الجنائية وسبب إختيارها من ق   تقيي داتوعي التلميذ بال .2

 سيرورة الدرس

الفوضى  ع. )لمن"يجب أن نمنع"-, يقف الجميع في زاوية واحدة. نسمي زاوية ثانية بزاوية "ال نمنع" وزاوية ثالثة بالطاوالت جانبا  وا الكراسي وضع   .1

 .(ستة تالميذ فقط - يمكن اللعب مع خمسة

 لقرارهم. أمثلة:  على التالميذ التنقل بين الزاويتين وفقا   وأي ال. نمنع التصرفات في الحاالت نقرأ عدة حاالت ونطلب من التالميذ أن يقرروا أي من  .2

هانة,نشر إشاعات كاذبه عن اآلخرين, التفل اإلالشتم, التهديد, دون إذن, ستعارة بإعدم اإلنصياع لقوانين السير,  الوعد, خلفي , , الكذبالسرقة, الغش

 بشرب المخدرات. قناع اآلخرينخرين بالتدخين, إعلى اآلخرين, إقناع اآل

 .الزاويتين بين وا حبال  د  م   دم إجباره على فعل..". "ع-المقابلة بوية والزا "إجباره على فعل..."-. زاوية بآلن قوموا بتغيير أسماء الزواياا .3

 لعقوبة ما. سيكون معرضا   لم يفعل  إذان , حيث في هذه المرة يجب على التالميذ القرار بهل على أحدهم فعل شيء معي   .4

 ما هو موقفهم. , إفحص مع التالميذ مجددا   يتغير قسم من المعطيات نقرأ الحالة التالية )مثال ال غير!( وفي كل مرحلة  .5

  :المثال

 لرجلصرخات تطلب اإلنقاذ وإنتبه . سمع نقذبشاطيء بحر بدون م   ر  , م  ذيننق  تعلم دورة تأهيل للم   هاوي للبحر, رامز, شاطيء البحر, صيف 

  بمخالفة القانون كما وأنه سيعاقب!.  سيتهموه وإنقاذه؟ )إذا لم يقفز للماء  . هل عليه القفز للماءفي البحر على وشك الغرق 45-يبلغ قرابة ال

 اح ماهر.ولكنه سب  دورة لإلنقاذ, لم رامز لم يتع 

  سنوات. 10الغارق طفل يبلغ من العمر 

  إذا دخل رامز للماء فيمكن أن يمرض. – وباردا   اليوم ماطرا  كان  

   عليه الوصول لحضانة إبنه الذي ينتظره.  -من أمره  رامز على عجلة 

    البحر هائج جدا. 

  يجيد السباحة. رامز ال 

 

  : نقاش .6

i. التي أدت لتغيي ر رأيكم؟  ما هي العواملر رأيهم؟ لماذا؟ ي  غ  في أية مرحلة ت  ميذ بأن على رامز فعل شيء إلنقاذ الغريق؟ متى ظن التال  

ii.  يعيش اإلنسان حياة هادئة من دون فعل  س كبير بالحرية. م   امة هو على الع   واجب اإلنقاذدفعه رامز عند إنقاذه للغارق؟ "السعر" الذي ما هو

 ويمكن بهذه الطريقة أن يتضرر بسبب اإلنقاذ.  -ف التصر   م عليه ت  ح  وفجأة ن  شيء أي 

iii.   ة؟بالحري  س متى يقرر المجتمع الم 

iv.    وذلك ليتضمن حاالت مستقبلية. حاولوا أن يكون النص عاما قدر اإلمكان تعريف للحاالت التي توجب اإلنقاذ.  وا معا  ص  ن 

v.  ف هذا الواجب؟من يخاللعقوبة  هناك كونتماذا تجب أن 

vi. هذه في التنكيل بأوالدحتى ولو كان هناك شك  واجب التبليغ .ما مثل واجب التبليغ عن جريمة ف, تتعلق بواجب التصر   ناقشوا أمثلة أخرى .

 التدخل؟ متى؟  مختلفين. هل هناك تبرير لهذا صالتدخل الفعلي بحياة أشخا واجب التبليغ معناه ة.س بالخصوصي  الم  عن الحالة تثير التساؤالت 
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 اللعبة قوانين

ية مقابل :والممنوع المسموح  محكمة جنائية. ما الممنوع؟ ُحرِّ

 

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .7

 جوابه ليس واضحا  هو سؤال  فالتصر   واجبنامن السؤال متى  فنا في حاالت مختلفة.تصر  ق بواجب لة تتعل  ض  ع  مع م   في درس اليومتعاملنا 

, فيها يحتاج أحدهم للمساعدة يتوقع من اإلنسان الذي يقع في مثل هذه حالة اإلسرائيليمع ذلك القانون  في أمثلة الدرس.  ا  ي  ل  وهذا رأيناه ج  , تماما  

    من تقديم المساعدة. نقاذ يعتبر أيضا  إستدعاء قوات اإلوفي هذه الحالة,  تقديم المساعدة قدر اإلمكان. أن يحاول
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 اللعبة قوانين

ة عامل النفس :والممنوع المسموح  والن ي 

 

 ةي  والن  النفس عاملح والممنوع: والمسم

درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ أي تلميذ كان,

  األهداف

 .والعقوبة المترتبة عليه الفعل الممنوعنتائج ة على ي  يفهم التلميذ تأثير الن  

 التحضير

  بطاقات مع تعليمات لخمس مجموعات.بخمسة نسخ, صورة 

 سيرورة الدرس

 .صف لخمس مجموعاتم الس  ق  ن   .1

  على كل مجموعة إخبار قصة الصورة يرشهم بالماء(.  –مثال, في الصورة المرفقة ر بغيره )ض  الصورة فيها أحدهم ي  حصل كل مجموعة على نفس ت .2

 تعليمات مختلفة.رفقة لها. ال يعرف التالميذ بأن لكل مجموعة الم   لتعليماتحسب ا

 تعليمات المجموعات:

 فرضوا بأن الشبان بلعبون لعبة حرب الماء.إ  :1مجموعة رقم 

 إفرضوا بأن ما حدث كان بالخطأ, غير مقصود.  :2مجموعة رقم 

 .إفرضوا بأن ما حدث كان مقصودا   : 3مجموعة رقم 

 زميلته بالماء.لتبلل الشاب لم يهتم لم يحدث بالقصد ولكن إفرضوا بان  : 4مجموعة رقم 

 جار.ت بالش  أت بالماء هي من بدش  لتي ر  إفرضوا بأن البنت ا : 5مجموعة رقم 

 ذنب بنتيجة القصة.م, ويقرروا من الم  ه  ص  ص  ق   يقرأ التالميذ .3

 نقاش: .4

   نوايا الشخصيات وال يمكن رؤيتها بين القصص؟ لماذا ال نرى ذلك في الصورة؟ الفرق هو في  ة على نفس الصورة؟ ما الفرقز  ك  رت  هل كل القصص م 

 .عام. بشكل  

 لم يكترث له(. ال مباالة –بالخطأ  –قصود بالمح الفرق بين ض  و  اللوح و   أكتب على( 

  فرق في خطورة هل هناك التسبب بالموت باإلهمال. – بالالمباالة القتل –نية مسبقة بعامل النفس يتغير, مثال: القتل فيها لمخالفات إشرح أمثلة

 ر؟ي  غ  ت  الم  بعين اإلعتبار عامل النفس ؟ هل يأخذ المخالفات المختلفة

  ة للقتل؟ي  ن   على يد شخص, لماذا مهم معرفة هل كانت لذلك الشخص لنفترض مقتل أحدهم 

   د عن ح  بالمجتمع ألنه ي   ر المخالفض  ي  ة. م اإلجتماعي  ي  مخالفة للق   فة الجنائية هي أيضا  ؟ لماذا؟ ناقش المضمون بأن المخالهل عامل النفس مهم لنا دائما

 لم يكن ينوي مخالفة المنع, ربما ال يجب معاملته كمجرم. ذا إها. م  ي  ق  

 مثال . حياة اإلنسان. م مهمة جدا  ي  ق  ؟ نحسبه مجرما  ة )وال حتى بالخطأ( ي  بدون ن  س بها م  ي  م لدرجة أن من ي  ن نحمي الق  أريد ن  متى مع ذلك . 

 مختصرة(:تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات  .5

ة م اإلجتماعي  ي  لهم أهمية الق  وا ح  ض  طلحات درس اليوم, أكتبها على اللوح وإشرح بإختصار: عامل النفس, النية, بالقصد, ال مباالة, بالخظأ. و  راجعوا مص

 مثل حياة اإلنسان.
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 اللعبة قوانين

ة عامل النفس :والممنوع المسموح  والن ي 
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 اللعبة قوانين

ق ة مقابل قتل بدون ن ي ة  – عامل النفس :والممنوع المسموح قتل بن ي ة ُمسب 

ق ة )محكمة تصويرية(  ُمسب 

 

 ( محكمة تصويرية) ةق  سب  ة مُ ي  ة مقابل قتل بدون ن ق  سب  ة مُ ي  قتل بن  –المسموح والممنوع: عامل النفس 

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

كذلك )أين ترعرع,  وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

  األهداف

 .تمرين موضوع عامل النفس 

 التحضير

 .وبنود القانون لإلدعاء والنيابة القصة

 سيرورة الدرس

 ة.ف لمجموعتين وإجروا محكمة تصويريم الص  س  ق   .1

ص المتطوع التجربة التي خاضوها في خ  ل  ي   ع الشهود وقرار القضاة )يمكن أن يكون المتطوع, المربية(, مالتحقيق سرد إدعاءات المجموعات,  بعد .2

 الحذر ومراعاة األطراف.ة القرار بشأن عامل النفس وأهمي  ف على مركبات الدرس. ق  

 القصة

, الصراخ حدث شجار عنيف بينهم ووصل للشتائمخالل حديثهم  تفى اإلثنين إلحتساء القهوة في بيت سامي. إلفي اليوم األول سليم وسامي هم جيران. 

سليم الغاضب في مكانه دون تحرك. "سأقتلك أن لم تخرج في  ي  ق  ب   وصرخ في وجهه أن يخرج في الحال. من شقته سليم إخراج سامي والتهديد. حاول

ة ي  ن  ب  نهض سليم بجانبه وقذف به بإتجاه سليم. في نفس اللحظة  من على الطاولة الصغيرةالنحاس  امي شمعدان !" صرخ سامي. تناول سالحال من هنا

 .ة. أصاب الشمعدان رأس سليم ووقع ميتا  الخروج من الشق  

 

  نيابةال

, 300, 298  وفقا للبنود رقم أعلى. إقرأوا المخالفات كحد  الخطأ ببالموت باإلهمال أو القتل  ي الدفاع بالتسبب سيدع  . ون تجريم سامي بقتل سليم متعمدا  وتن

 الئحة إتهام ضد سامي وحضروا إدعاءات أكتبوا لكل مخالفة؟  . ما الفرق بين تلك المخالفات؟ لماذا هناك فرق في العقوباتمن قانون العقوبات 304

  .وا الئحة أسماء شهودكم للدفاعر  ر  يق مع شهود الدفاع, م  التحقالتحقيق معهم. تستطيعون شهود و تستطيعون إستدعاءلبرهنة ذنب سامي. 

 

 الدفاع

 للبنود رقم  إقرأوا المخالفات وفقا   .أعلى القتل بالخطأ وليس متعمدا   باإلهمال أو كحد   م  . عليكم محاولة اإلقناع بأن القتل ت  نيابة سامي بقتل سليم متعمدا  التهم ت

ما الفرق بين تلك المخالفات؟ لماذا هناك فرق في العقوبات لكل مخالفة؟ أكتبوا الئحة إتهام ضد سامي وحضروا من قانون العقوبات.  304, 300, 298

  وا الئحة أسماء شهودكم للدفاع.ر  ر  , م  نيابةسامي. تستطيعون إستدعاء شهود والتحقيق معهم. تستطيعون التحقيق مع شهود اللدفاع عن إدعاءات  ل
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 اللعبة قوانين

ق ة مقابل قتل بدون ن ي ة  – عامل النفس :والممنوع المسموح قتل بن ي ة ُمسب 

ق ة )محكمة تصويرية(  ُمسب 

 

 بنود القانون

 298 – قتل بالخطأ: 

 سجن مدة عشرين سنة". –يتهم بالقتل, وعقوبته بالفعل أو باإلمتناع,  ,القتلبمن يتسبب "  

 300 –   د:م  ع  ت  قتل م 

  :سجن مدى الحياة –د وعقوبته م  ع  ت  يتهم بالقتل الم  أ( من يفعل التالي ")

 ة"ق  سب  ة م  ي  ن  ب بموت إنسان ب  ب  س  ت  الم  ( 2) 

 304 –   ب بالموت إهماال  ب  س  ت  الم: 

  سجن مدة ثالث سنوات".  –بدون إهمال مجرم عقوبته أو فعل متهور أو غير مبالي,  ب بدون قصد موت إنسان بسبب عدم الحذرب  س  ت  الم   "
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 اللعبة قوانين

 هل نخبر؟ –وشاية  :والممنوع المسموح

 

 هل نخبر؟ –ح والممنوع: وشاية والمسم

لية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعا

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .ن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأ

 األهداف

 ف التالميذ على مصطلح "واجب التبليغ".ر  ع  ت   .1

 األفعال السيئة: غ عنل  ب  ن متى يجب أن ن  يص التالميذ لقوانن   .2

 التحضير

 قصص مختلفة حسب عدد التالميذ اات فيهبطاق

  سيرورة الدرس

 المرحلة األولى

   بعد قصص مختلفة(. خمسة أعضاء المجموعة يحصلون على ) ع المرشد بطاقة قصة لكل تلميذز  و  ي  نة من خمسة تالميذ. كو  م الصف لمجموعات م  س  ق

 أن قرأ التلميذ قصته, عليه أن يقرر ما إذا كان عليه أن يخبر المعلمة بما حصل.

  ون رأيهم في الموضوع.بد  خبر أم ال؟( وهم بدورهم ي  قراره )أيإخبار باقي أفراد مجموعته قصته ويشرح المرشد للتالميذ بأنه اآلن على كل تلميذ 

 المرحلة الثانية

 اإلدارة؟ ومتى ال؟". \المعلمين \ر السلطاتخب  ص قانون :"متى علينا أن ن  ن   رفقة( وعلى التالميذ)م   ه اإلعالنشب  ت   يحصل التالميذ على ورقة فارغة 

   ر سبب إختيارها له.س  ف  ر كل مجموعة باقي الصف عن قانونها وت  خب  ت 

 

 ولو بكلمات مختصرة(: الدرس تلخيص الدرس )من المهم تلخيص

العقوبات في السلطة التشريعية في ن التصحيح لقانون س  تم   1989, في سنة في عدة حاالت التبليغ عن األفعال الممنوعة. مثال  يوجب القانون اإلسرائيلي 

عن ما بأن مسؤول للقانون, كل إنسان لديه فكرة معقولة  وفقا   (. 26والعاجزين )تصحيح رقم تنكيل بالقاصرين س وال, في موضوع الم  الدولة )الكنيست(

 لمندوب الشؤون اإلجتماعية أو للشرطة.عليه التبليغ, حسب القانون, س به م  ي أو تنكل بهي صغير

يتم التبليغ )الجيران, المعارف أو األقارب ممن ال ما وال  بشخص  التنكيل فيها م إال أنها ما زالت هناك حاالت يت  بالرغم من معرفة الجميع بواجب التبليغ 

 ألخ(.  ...ردة فعل المتورطيخافون من  \""ال يريدون أن يعرفوا \ل والتورطالتدخ دونيير

حول الطرق  ل لموافقة إجتماعية للتوص  تجربة  رة عنحالة معينة ومتى ال يحول, هو عبا واجب التبليغ على يحول متى د د  ح  مثلة لقوانين ت  أص محاولتنا لن  

 غيرها.و ف في مثل تلك الحاالتبة للتصر  واألساليب الصحيحة والمناس  
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 اللعبة قوانين

 هل نخبر؟ –اية وش :والممنوع المسموح

 

 

 

رائد وال أحد يعلم أين هو. أنت شاهدت  تبحث المعلمة عن دفتر يومياتهاعلمة في وقت الفرصة في األسبوع الماضي. إختفى دفتر يوميات الم

 يتورط بالمشاكل. ال  لطيف وعادة   رائد ليس صديقك ولكنه ولد  ه في حقيبته. ويخبئوهو يأخذ الدفتر 

 

 

حدى التلميذات نهاد, إوضعت المعلمة لعتادة على وضع عالمة سالبة لكل من يحضر للصف بال كتاب األدب. م   العربيمعلمة األدب 

بير في موضوع األدب العربي. نسيت نهاد كخفص معدلها بشكل على عالمة سالبة أخرى فسينمجتهدات عالمتين سالبيتين. إذا حصلت ال

 تاب رانية لألدب العربي من حقيبتها.في الفرصة تخرج ك نهاد, رأيت كتابها اليوم أيضا. 

 

 

تفتح المعلمة فمها  في كل مرة كانت جنون الجميع, المعلمين والتالميذ.  ن  قد ج   صدمة:  هذا حقيقا  ن. مك  غير م  منذ أسبوعين والتعليم في صفكم 

سلة النفايات. أنت تعرف بأن ورد ف الهوائي, فوق الخزانة أو في كي  فوق المأ ب  خ  أ وال يمكن إيجاده. أحيانا يكون م  ب  خ  م  ن هاتف نقال , ير  للكالم

 خالل الدرس.طرق شتى التصل به بتمن تخبئ الهاتف وهي 

 

 

لم تتمكن المعلمة من , لم يحضر للمدرسة في ذلك اليوم. خجول وهادئ جدا   , هو تلميذ كامل سليمللصف باألمس.  دخلت المعلمة البديلة

كتبت المعلمة  . عندما سألته المعلمة عن إسمه أجابها بأن إسمه كامل سليم. راني معلمته كثيرا  . ضايق تمرير الدرس بسبب مضايقات التالميذ

 في اليوم التالي. هعطيها لمربية الصف كي تعاقبعلى ورقة لت  هذا اإلسم 

 

 

منهم ثالثة تالميذ  غر منهم. صيسيطرون دائما على ملعب المدرسة وينتهكون بالتالميذ األن تالميذ الصف السادس بأنهم ملوك المدرسة. ظ  ي   

ف من هم هؤالء . أنت تعريخاف الصغار منهم لدرجة أنهم ال يخرجون لساحة المدرسة في الفرصة . يضايقون تالميذ الصف الثالث خاصة  

 .التالميذ الثالثة
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 اللعبة قوانين

 دافع اإلضطرار –كنت مضطرا " "لكنني  :والممنوع المسموح

 

 

 دافع اإلضطرار –" المسموح والممنوع: "لكنني كنت مضطرا  

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

حاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أص

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 .في المحاكمات الجنائية تعرف التالميذ على مضمون دافع اإلضطرار .1

 .دفاعا   يكون دافع اإلضطراروالتعامل مع التساؤل متى  القانون اإلسرائيلي الجوانب المتعددة لدافع اإلضطرار في تعرف التالميذ على  .2

 سيرورة الدرس

 القسم األول

 وإفحصوا مجددا   روا في التفاصيل األصلية(ي  ضافية )أو غ  فحص مواقف التالميذ منها. بعد ذلك أضيفوا تفاصيل إإعرضوا للتالميذ حالة معينة وحاولوا 

 .معهم كيف سيتصرفون كقضاة مع تلك المستجدات

 

معلقة على الحائط. فعل عدي ما طلب منه بالضبط, لخوفه  ثمينة   مجاور وإحضار صورة   السطو على بيت  توجه راني لعدي وهدده بمسدس وطلب منه ( 1)

  لقبض على عدي.و تم اطعلى حياته. خالل الس

 ونه؟ؤالقضاة ماذا سيكون حكمكم على عدي هل ستبر لو كنتم

"دافع فيمكنه إدعاء دافع إسمه:  إذا خالف القانون فعال  لمخالفة القانون.  تحت وطأة التهديد واإلضطرار فيها المتهمقع ي التي حالةالبتعترف المحكمة إشرح: 

له  يحق له بأن يكون دافع اإلضطرار دفاعا  يدعي بأنه بريء ألنه وقع تحت التهديد لذلك  لكنه انون, يعني أنه إعترف بمخالفته للقمما . اإلضطرار"

 بالمحكمة.

 

 , إال أنه كان يخشى كثيرا  كان بإمكان عدي الهرب واإلختباء من رانيساعة.  24إمكانية السطو وإحضار الصورة خالل بعد أن هدد راني عدي منحه ( 2)

 ر تنفيذ السطو.لذلك قر على حياته

    ؟هل ستذنبوه أم تبرؤوه –لو كنتم قضاة 

 

 وبعد عدة دقائق خرج من البيت ومعه الصورة.  لكنه عدل عن ذلكبالتهديد الواقع عليه ,فكر في إبالغ الشرطة  خالل سطوه للبيت. رأى عدي هاتفا  ( 3)

 ماذا ستحكمون عليه في هذه الحالة؟

 

الصورة الثمينة, راني سيسرق سيارته.  ويحضرحياة أصحاب البيت,  مهددا    د عدي بأنه إذا لم يسطو على البيتد  لكنه ه   راني لم يهدد عدي بالمسدس ( 4)

 ستقبلون دافع اإلضطرار كدفاع لعدي؟ هل 

خطر مؤكد اإلنسان كان واقع تحت أن  أوال, على المحكمة اإلقتناع باألمور التالية:  فوري في كل حاالت التهديد. دافع اإلضطرار بشكل  ال يقبل : إشرح

اإلنسان الذي وقع تحت التهديد رد فعل الحالة وكذلك,  ظروفل وفقا   تصرفه كان إضطراريا  لم تكن أية إمكانية أخرى للتصرف, لذلك الشخص ثانيا,  وفوري.

  من التهديد. خطرة أكثر من الخطر الذي يتعرض له  وسائل وأنه لم بستعمل  تكن مبالغةلم 
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 دافع اإلضطرار –كنت مضطرا " "لكنني  :والممنوع المسموح

 

, حريته, جسده أو ممتلكاته او ممتلكات للخطر المؤكد لحياته بتهديد يعرض حياته  ال يتحمل اإلنسان مسؤولية جنائية لتصرف فرض عليه ع اإلضطرار:داف

 لذلك إضطر لفعل ما فعله.اآلخرين, 

مثال: شخص  كنتيجة لتهديد حياته. أو ممتلكات غيره, , أو حياة غيره في بعض الحاالت يضطر اإلنسان لمخالفة القانون وإنقاذ حياته أو ممتلكاتهإشرح: 

مع ذلك, لن توافق المحكمة ". دافع اإلضطرارالذي يدعى " القانوني دفاعالع بدوا حياته وحياة أفراد عائلته, يمكنه التمت  دهم هإذا قام بالسطو ألنسطو. قوم بالي

 د على حياته.بمنح الدفاع القانوني بشكل فوري, لكل من يقع تحت وطأة التهدي

 

 فعالية –القسم الثاني 

نة معي   ة, البطل قام بمخالفة قانوني  بضعة سطور كتابة قصة خيالية من  أربعة تالميذ. أطلب من كل مجموعة نة منو  ك  موا الصف لمجموعات م  س  ق   .1

يتم قبول إدعاء دافع ألنه ليس من المفروض أن  على المجموعة التفكير بقصة مبتكرةبأنه لم تكن له أية إمكانية أخرى غير المخالفة.  ويدعي 

 اإلضطرار.

 .لوا القصص بين المجموعاتد  م, ب  ه  ص  ص  موعات من كتابة ق  جبعد إنتهاء الم .2

 دعليهم إستعمال المصطلحات )الخطر المؤك .بإدعاء دافع اإلضطرار  بطل القصة اعفقبل دين تقرر ما إذا كانت سأأطلبوا من كل مجموعة  .3

 صرف إضطراري, رد فعل معقول وغير مبالغ فيه(., توالفوري

  ر السبب.س  ف  ها وتقرأ كذلك قرارها وت  أ كل مجموعة القصة التي حصلت عليقر  ت   .4

 

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(:

ير للحاالت التي تستعمل بها دافع ن معاي  س  هل يجب التفريق ولماذا مهم قبول إمكانية دفاع للمخالفين بإدعاء الدافع اإلضطراري؟  ماذا تعلمنا اليوم؟ 

 اإلضطرار؟ لماذا؟



  

 

 110 

 

 اللعبة قوانين

ر الحظ – مخالفة المحاولة :والممنوع المسموح و   د 

 

 ر الحظ و  د   – المسموح والممنوع: مخالفة المحاولة

لقاء قة, هو خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 الموضوع

إذا باءت لذلك, أيضا المحاولة بمخالفة القانون هي مخالفة جنائية.  .م يكون مخالفا  ي  س الق  م  ي  من ة. م اإلجتماعي  ي  الق   الدفاع عنالمحاكمات الجنائية  تتناول

 بالمخالفة ؟على من لم تنجح محاولته م ك  ماذا يجب أن يكون الح  , بالفشل , هذا ال ينقص ذلك من خطورة فعله. ة م اإلجتماعي  ي  الق  محاولة أحدهم بالمس ب

 األهداف

ي ب  ر  ع وم  داف  ه, م  ج  و  دور المحكمة التعامل مع موضوع العقاب فقط أو دوره م   المجتمعات الديموقراطية )هل بلورت التالميذ لرأيهم بشأن دور المحكمة في 

 اإلجتماعية المختلفة(. م ي  للق  

 التحضير

 كما سيتم تفصيله فيما يلي(, 3+1 أوراق العمل أو 2+1لعمل ورقة عمل لكل تلميذ )أوراق ا

 سيرورة الدرس

 فعال حسب خطورتها.األ ترتيب  , فيها قصص, على التالميذ 1وزعوا على التالميذ ورقة العمل رقم  .1

 ا. أطلبوا من الجهتين ترتيبهاالحاالت حسب خطورته . على التالميذ اآلن ترتيب على كل تلميذ  3ورقة العمل رقم و 2وزعوا ورقة العمل رقم  .2

 لم تؤدي ألية أضرار. 3العمل رقم  أدت الحاالت لنتائج خطيرة وفي ورقة 2رقم  في ورقة العمل 

 اقش الحاالت والفروق بين إدراج الترتيبات المختلفة:ن .3

 للحالة التي يحدث فيها ضرر وألخرى لم يحدث فيها ضرر بسبب الحظ؟ هل يجب التعامل بشكل مماثل .أ

 ما الحكم المناسب؟ لتالميذ؟اما هو الشعور بالعدل لدى  ف؟ هل النية فقط هي من تقرر؟صر  تما هي أهمية نتيجة الهو دور الحظ؟  ما .ب

حتى وائل ال  –, باقي التالميذ فشلوا. هل على المعلمين التنازل لهم؟ في الحالة الثالثة عندما ال تنجح المحاولة –في الحالة االولى   .ت

 ر؟هذا يغي  ي أخذ دراجته. هل ساميعرف بأن 

م ي  د عن ق  ح  المجرم هو من ي  يحاول شخص مخالفة القانون ولكن ال ينجح لسبب ما. لماذا يذنبوه على المحاولة؟ عندما  –المحاولة  .ث

, المجرم خالل المخالفة يتم القبض على أحيانا  ة وهو مجرم. ي  حم  بقيمة إجتماعية م   س  مخالفته, فقد م   حتى لو لم ينجح بإتمامالمجتمع. 

 قبل إتمام أفعاله.

ة واإلرادة الطيبة ي  يحدث. الن  ة طيبة ولكن شيء ما ي  نريد فعل أعمال حسنة, لدينا ن   أحيانا  بالنسبة لألفعال الحسنة.  قررت  التي ة هي ي  الن   .ج

 هما المهمين وليست فقط النتيجة.

 ط أو على المحاولة أيضا؟ هل العقوبة تكون متشابهة؟ فقعلى النتيجة  تهما رأيكم: هل على المحكمة معاقب .ح

 

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .4

م ي  إحدى طرق الحفاظ على ق  ه الدفاع والمحافظة عليها. م  ه  م ي  ي  ة له. ق  م  ه  م   م مختلفةي  على ق   زك  ر  د وي  د  ش  , ي  كل مجتمع وبالذات المجتمع الديموقراطي

ما المناسب  في هذه الحالة المحكمة ال تعاقب فقط, إنما تقرر س )حتى لو لم ينجح( فيها. س أو يحاول الم  م  عن طريق معاقبة من ي  المجتمع 

   ر المحكمة في التربية والتوجيه.و  ف. د  الطريقة األمثل للتصر  ما والغير مناسب. 
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ر الحظ – مخالفة المحاولة :والممنوع المسموح و   د 

 

 

 1ورقة العمل رقم 

  ب األفعال التي أمامكم حسب خطورتها:أمامكم عدة قصص. عليكم ترتي

ينوي أولئك التالميذ  معلمي الجغرافيا.أسئلة اإلمتحان بين  نع بعض التالميذ محادثة عم  س  للصف السادس إمتحان في الجغرافيا في األسبوع القادم.  .1

 بنشر تلك األسئلة.

 بار.فها من الغ  مة كبيرة من الكتب كانت تنوي تنظيكو ة الشباكف  ووضعت على د   نظفت سالي غرفتها. أزاحت األثاث من مكانه .2

ر شادي لة. قر  قف  كريم التي لم تكن م  ل في الحي وجد دراجة بينما كان يتجو  ولم يركب واحدة في حياته.  ةهوائية. ليست لديه دراج ادي يريد دراجةش .3

 أخذها لبضع الوقت.

والد نورا يعمل . طلبت المعلمة منها إحضار موافقة من الطبيب. أنها كانت مريضةبالتالي اليوم  لمدرسة دون إذن. أخبرت معلمتها فيغابت نورا عن ا .4

 .اكطبيب, قررت نورا أخذ ورقة موافقة من حقيبة والدها وتزييفه

 جاورة.البناية المة المطافي وإخبارهم بوجود حريق في دم  ينوون اإلتصال بخ   مضايقة اآلخرين عبر الهاتف. نادية ومحمود كل من قرر  .5

 

 2ورقة العمل رقم 

 , رتبوها حسب خطورتها:1من ورقة العمل رقم  ة من القصصقصكل لتكملة مامكم أ

 كل التالميذ في كل الصفوف. دون معرفة المعلمين بذلك. نجح تقريبا  بين كل التالميذ  ئلة اإلمتحانسنجح التالميذ من نشر أ .1

, وقعت الكتب عليها وأصيبت غيرةبالقرب من المكان طفلة صت ر  م   كومة الكتب على الشارع.  الكتب. وفجأة وقعت بار عن بدأت سالي بتنظيف الغ   .2

 .بالغة   إصابة  

الحي. لم يكن يلبس كريم خوذة على رأسه كما ووجد صعوبة في ركوب الدراجة لذلك  ض الوقت, بينما أخذ يتجول بها فيعكريم لب شادي دراجةأخذ  .3

وأصيب إصابة فقد شادي السيطرة على الدراجة واصطدم بسيارة  فجاة   إلى أن نجح في إتقان قيادتها وزاد من سرعته.  .قف بين الحين واآلخرتوكان ي

 بالغة هو والسيارة والدراجة الهوائية.

 كانت مريضة. ت نورا الموافقة وأعطتها للمعلمة. صدقت المعلمة بأن نورا فعال  ف  ي  ز   .4

ارات والكل يبحث عن بالصف   ا  ومليئا  . كان الشارع مكتظوشيارة شرطة سعافطفاء ,سيارة إلت سيارة اإلصوبعد عشرة دقائق إتصلوا باإلطفائية.  .5

 .وغادروا المكان البالغ كان كاذبا   حريق وإقتنعوا بأن  إذا كان هناك فعال  الجيران  ,ن سأل رجال اإلطفاءأبعد الحريق. 

 

 3ورقة العمل رقم 

 , رتبوها حسب خطورتها:1من ورقة العمل رقم  مامكم تكملة لكل قصة من القصصأ

 ب فيه.س  إلمتحان ر  اوا تغيير اإلمتحان. من لم يدرس مادة م معلمو الجغرافيا باألمر وقرر  ل  ع   نجح التالميذ بنشر األسئلة بين كل التالميذ.  .1

, إال أنها لحسن الحظ الحظت ب من المكان طفلة صغيرةت بالقربار عن  الكتب. وفجأة وقعت كومة الكتب على الشارع.  مر  بدأت سالي بتنظيف الغ   .2

 فقفزت وإبتعدت عنها.الكتب وهي تقع 

خوذة على رأسه كما ووجد صعوبة في ركوبها. إال أنه نجح في نهاية األمر بإتقان قيادتها بسرعة. عض الوقت. لم يضع شادي دراجة كريم لب خذأ .3

 راجة لمكانها ولم يعرف كريم باألمر.عند المساء أعاد الد إستمتع جدا بركوب الدراجة.

 وتنازلت عن الخطة. ست تماما  . يئفتشت نورا عن دفتر الموافقات في حقيبة والدها ولم تجده .4

 وألغوا البالغ. إتصل بصديقه الذي يسكن في الحي وسأله عن الحريق. تأكد من عدم وجود حريقشك عامل اإلطفاء بأن ذلك البالغ خدعة.  .5
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 اللعبة قوانين

 مذنب بدون أدنى شك –األدلة  :والممنوع المسموح

 

 مذنب بدون أدنى شك –ع: األدلة المسموح والممنو

قة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شي

ة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أين ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرص

 .أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ

 األهداف

 لألدلة. إستنادا  أهمية التجريم تعرف التالميذ على المصطلح : "بدون أدنى شك" ويفهموا 

 التحضير

 .ة" حسب عدد المجموعات"ملف األدل

 سيرورة الدرس

  الفعالية

  .من الشرطةفي الدولة, تحصل على وصف للحالة وملف األدلة  امةور النيابة الع  د  تالميذ. تقوم كل مجموعة ب   5-4ة من ن  و  ك  م الصف لمجموعات م  س  ق  

ة والتفسير في الصفحة األخيرة من على التالميذ كتابة التوصي  ر قرارهم. أطلب من كل مجموعة توصيتها بتوجيه التهم للمشبوهين أو الإلفراج عنهم وتفسي

 ملف األدلة.

 وقائع الحالة

 ف  ل  جميل ما ك   ودهنها بشكل   تم تنظيف المدرسةبعثة لمدراء من خارج البالد. لزيارة  حملة ترميمات واسعة النطاق في إحدى مدار الثانوية تحضيرا  قيمت أ

تقوم بذلك د الحادث أجزم بأنه رأى ثالث شخصيات في الظالم شاه   .حيطان المدرسة برسوم غرافيتي كبيرة جدا   سمر م  في التالي ت  عشرات آالف الشواقل. 

 تم القبض على ثالثة مشبوهين. العمل.

 :ص الحقائق واألدلة التي ستعرض على الطواقم )هناك تفصيل أكبر في ملف األدلة(خ  ل  م  

 رسم رسوم الغرافيتي هم ثالثة أشخاص.ب. من قام دائما   ون وقتهم معا  الثالثة المشبوهين يقض 

   ي الثالثة بأنهم كانوا في الحقل ولم يرهم أحد.يدع 

 .لم يرهم أحد في ليلة الرسم 

  ספריי(.)لرسم ارذاذ قوارير لوجد في بيت أحد المشبوهين 

  فرشاة دهان. وجد في بيت اآلخر 

 سم والدهان.سمع أحدهم الثالثة يتكلمون عن الر 

 

 .ثالثة المشبوهين للمحاكمة ا إذا كانوا سيقدموافي مجموعاتهم ويقرروا م يناقش التالميذ( 1)

 

يحضروا مفاجأة لصديق ل ,التي تم فيها رسم المدرسة برسوم غرافيتي,في تلك الليلة  : إتضح بعد أسبوع بأن ثالثة الشبان إجتمعوا معا  معلومة إضافية( 2)

 الفرشاة وألوان الدهان. بشراء عيد ميالده. لذلك قاموا بمناسبةرة في مدخل بيته الفتة كبي –لهم 

ي الحذر عند وخيجب تن تلك الحقائق اإلضافية وتم تذنيب الشبان؟ لماذا ي  ب  ت  ماذا لو لم ت  تقديم األوالد للمحاكمة؟  دلهل كان من الع   ما رأيكم اآلن؟  

 وليست قاطعة .ת( ראיות נסיבתיו)ظرفية التعامل مع أدلة 
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 اللعبة قوانين

 مذنب بدون أدنى شك –األدلة  :والممنوع المسموح

 

 شرح ونقاط للنقاش

, ومن ثم تذنيبه, نحتاج م تقديمه للمحكمةمكانية براءته .كي يت  بالرغم من إ سيبقى في مجال الشك  حساس. يكون في ظرف   جنائية   بمخالفة   ا  ن يكون مشبوهم  

 .أدلة مباشرة وأخرى ظرفيةفي قصتنا تم عرض  الصلبة إلثبات ذنبه.لقاعدة من األدلة 

مثال, تقديم  ..نفسه هعلى الواقعة بحواس كان شاهدا  الغرض, مستند أو شهادة من  طة عرضسمباشر, بوا نة بشكل  الدليل المباشر هي التي تثبت حقيقة معي  

 .(הראייה והשמיעה עדויותوشهادات الرؤية والسمع ) ספריי(فرشاة الدهان, األلوان )

,حقيقة اإلدعاء التحليل المنطقيوجود ظرف يمكن اإلستنتاج منه بطريقة قيقة اإلدعاءات المطروحة, إنما تؤكد حمباشر  م بشكل  جز  ال ت  األدلة الظرفية 

م سيرورة اإلثبات بطريق التحليل المنطقي من الظروف التي أثبتت ت  ت  حقيقة الظروف وليس حقيقة اإلدعاءات, تثبت األدلة الظرفية  المطروح لإلثبات.

 هذه أدلة ظرفية. – لتلك التي شوهدت في ساحة الجريمة أو ألحد آبائهم توجد سيارة مشابهة ال, ثالثتهم كانوا معا  . مثباألدلة المباشرة

ت بدون أدنى شك. ت  ثب  أ  بأنها  ية حقيقة بديلة أخرى, يمكن القولوعدم وجود ألجازم من األدلة الظرفية بوضوح وقطعية الحقائق  فقط إذا تم اإلستنتاج بشكل  

إستنتاج واحد ممكن  لة, ويكفي وجود واقعي ومعقول الذي يمكن إستنتاجه من ظروف الحالة المتداو  إستنتاج ستنتاج أن يكون اإلستنتاج الوحيد على اإل

 ومعقول كي يتحقق شرط "بدون أدنى شك" لتتم تبرئة المتهم.

 رى غير الرسم على جدران المدرسة ولم يكونوا مذنبين في هذه الحالة.تبين في نهاية األمر بأن الشبان كانوا مشغولين بفعالية أخ –كذلك في حالتنا 

 

في الوقت الذي لم يكن يكفي كل دليل ظرفي لوحده  نقطة أخرى للمناقشة, توجد حاالت عديدة يكون فيها اإلستنتاج المذنب نتيجة لجمع عدة أدلة ظرفية

للتذنيب وهناك حاجة بعدد أكبر من ولكنها ال تكفي  ت عدة أدلة ظرفية معا  في حالتنا, تجمع   كافي.  إلثبات الذنب, لكن وزنهن القانوني وهن مجتمعات معا  

  كي يتم التذنيب. األدلة

 

ككتم به؟ ماذا كان في حين لم تكونوا مذنبين أو لم يكن الذنب بمن شبكم بسبب أدلة ظرفية فقط,  ضعبهل حدث وشككتم بأحد أو شك الاسألوا التالميذ: 

  ن الحقيقة؟ي  ب  عرتم بعد ت  اذا ششعوركم؟ م

 تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: تلخيص الدرس )من المهم

 شديد مع التعامل بحذر   ألدلة ظرفية فقط, إال أنه من واجب المحكمة  إستنادا   ما ما يتم تذنيب أحد   بالرغم من أنه غالبا   تحقيق الشكوك ليس باألمر البسيط. 

عن حاالت من . يمكنك إخبار التالميذ حقا   ا  قاطع أن المتهم مذنب من األدلة نستنتج بشكل  يبت تلك األدلة قدر المستطاع, واإلثبات بأن تلك األدلة ومحاولة تث

على قبعة )إستعملت  تم العثورتم إتهام مقداد مخالفة القتل ومحاولة القتل.  مثال : قضية مقداد:  ألدلة ظرفية فقط. بتذنيب متهم إستنادا  الحياة قامت المحكمة 

هذا دليل ظرفي ذو  الموجودة عليها تابعة للمتهم,  DNAالتأكد بأن المادة الوراثية  م  وجي ت  لالبيووفي الفحص  التي تم إطالق النار منها كقناع( في السيارة

 كبير ضد المتهم.  وزن  
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 دولة إسرائيل

 نيابة لواء المركز

 

 !طاقم المدعين المحترم مرحبا بكم

 

 .مامكم حالة جنائية حدثت مؤخرا  أ

 جمعها عن طريق الشرطة. م  باإلضافة لتفاصيل الحادث , أمامكم أدلة مختلفة ت  

 

 بعد فحص األدلة, يكمن السؤال:

  المشبوهين للمحاكمة الجنائية, لماذا؟ هل حسب رأيكم يجب تقديم 

 

 الحادثة

 من خارج البالد. تم تنظيف المدرسةعثة لمدراء لزيارة ب   ة تحضيرا  إقيمت حملة ترميمات واسعة النطاق في إحدى مدار الثانوي

. شاهد الحادث رسم حيطان المدرسة برسوم غرافيتي كبيرة جدا   م  عشرات آالف الشواقل. في التالي ت   ف  ل  ما ك   جميل   ودهنها بشكل  

 مشبوهين: القبض على ثالثةأجزم بأنه رأى ثالث شخصيات في الظالم تقوم بذلك العمل. تم 

 من المدرسة 3حمود , تلميذ الصف الثاني عشر موائل 

 من المدرسة 3كريم سعد, تلميذ الصف الثاني عشر 

 من المدرسة 3كرم هاني, تلميذ الصف الثاني عشر 
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 مذنب بدون أدنى شك –األدلة  :والممنوع المسموح

 

 

 

 

 

 

 

 ملف األدلة

تالميذ المدرسة, وقام مع  خرج طاقم التحقيق الشرطي للتحقيقحصر المشبوهين بالواقعة. ل كبير قامت شرطة إسرائيل بمجهود  

 الثالثة تالميذ محبوبين في المدرسة ولكنهم "كثيري المشاكل". عبة الثواني عشرفي المدرسة.ثالثة تالميذ من ش   بالقبض على

 

أدلى كل . يقضون أوقاتهم معا   دائما  ووائل محمود , كريم سعد  وكرم هاني أصدقاء منذ الطفولة  عليهم , ض  ب  ثالثة التالميذ الذين ق  

 واحد منهم بشهادته في الشرطة بأن التلميذين األخريين هم أصدقاؤه.

 

 برسم رسومات الغرافيتي هم ثالثة أشخاص. من من قاالمعروف بأمن 

 

ركبوا في الليل و 23:00ل من المدرسة في الساعة ل  س  ت  المدرسة( ثالثة شخصيات ت   يسكن بالقرب منشاهد عيان )شخص الحظ 

 نوع فورد فوكوس.في سيارة من 

 

وجوههم بسبب الظالم الدامس الذي ساد المكان, لكنه يجزم لم يستطع شاهد العيان من رؤية ت في اليوم التالي الرسومات. ف  ش  كت  إ

 هم كانوا شباب )فتيان( وألحدهم شعر طويل. بأن

 فوكوس.لدى كرم شعر طويل . لوالد كريم سيارة من نوع فورد 

 

. كذلك لم يجب أي منهم بجواب معقول لم يرهم في الحقل المهجور وأن أحدا   نهم كانوا معا  في شهاداتهم بأى ثالثة المشبوهين إدع

ولم يوافقوا على  ولماذا ذهبوا هناك. إدعوا فقط بأنهم كانوا يعملون على "شيء سري"عماذا كانوا يفعلون في ذلك الحقل المهجور

   كشف أية تفاصيل أخرى.

  نائهم في تلك الليلة أو ماذا كانوا يفعلون.ليلة الواقعة, حتى آباؤهم لم يعرفوا أين كانوا أبلثالثة في أحد الشبات الم يرى 
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 ספריי(.دهان الجدران )رذاذ وائل قارورتان ل عند مداهمة منزلالشرطة وجدت 

 

 

 

 

  شرطة عند مداهمة منزل كرم فرشاة للدهان.وجدت ال

 

 

 

 

 

 

 

 

. أخبرت , الثالثة يتحدثون عن الدهان واأللوان عدة أيام قبل وقوع الواقعة3الصف الثاني عشر رلى مسعود, تلميذة سمعت 

تفاصيل حديثهم, بالرغم من ذلك , تسمع بالضبط  ممنهم ول على بعد عدة كيلومتراتفي شهادتها في الشرطة بأنها كانت رلى 

    ن دهان, فرشاة دهان".وسمعت الكلمات :" ألو بشغففقد شهدت بأن الشباب كانوا يتحدثون 
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المشبوهين الثالثة للمحاكمة الجنائية مامكم هل يجب تقديم أرفقة دلة الم  لأل وا وفقا  ر  ر  ق  
 و ال يجب ذلك.أ

 
 
 

  تعليل قرارنا:
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 اللعبة قوانين

 أهداف العقاب :والممنوع المسموح

 

 هداف العقابأالمسموح والممنوع: 

ين. هدف الفعالية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلف

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .ل إختصاصه( وأن يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذأي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجا

 األهداف

 . فهم التلميذ ألسباب وأهداف العقاب المختلفة .1

 وإبتكار أساليب بديلة. تعامل التلميذ مع التساؤل: هل يحقق العقاب إهدافه, محاولة التفكير .2

 التحضير

لتعليق كل واحدة منها على أوراق )بنفس اللون(  3-2ثالثة ألوان مختلفة(. بالمفضل  أوراق بريستول )من  9-6لكل مجموعة.  الحاالتنسخة واحدة من 

  إحدى الجدران في الصف.

  سيرورة الدرس

 العمل بمجموعات –المرحلة األولى 

 تحصل كل مجموعة على حالة واحدة. .1

 لألسئلة الموجودة في الورقة. وفقا  نقاش المجموعات  .2

 

 عمل المجموعات الباقيةفحص نتائج  –المرحلة الثانية 

  جدران.ا أوراق البريستول على الوقل  ى أوراق البريستول. ع  تعلق كل محموعة ورقة العمل التي كتبت عليها قرارها على أحد .1

 المجموعات األخرى.عمل  في الصف ويقرأوا نتائجيتجول التالميذ  .2

 

, أخبرهم بانهم يستطيعون إضافة أي تفصيل خاذ القرار بشأن ثالثة المشبوهينن في التفاصيل المهمة إلتعي  م   بنقص  عر التالميذ مالحظة: إذا ش

 يساعدهم في القرار. يمكن أن 

  

 نقاش في الصفللنقاط  –المرحلة الثاثلة 

 أهدافه؟ب؟ فكروا في كل حالة , هل يحقق العقاب لماذا نعاق   .1

كي ال يعود ويكرر المخالفة  يردع المذنبالعقاب  2امة(. دع الع  ر  ) خالفةمن إرتكاب نفس الم يردع اآلخرينالعقاب  1أهداف العقاب المختلفة:  .2

ل الفرد ب  يجب التفرقة والمقارنة بين اإلنتقام من ق   جزاء(. ممن إرتكب المخالفة ) من اإلنتقام نوعا  يحقق العقاب  3. دع الفرد المذنب(ر  ) ة  ثاني

 ي هذا المجال.سلطة فبين إنتقام المجتمع على يد صاحب ال)وائل( و

 ؟(. 3التربية وإعادة تأهيل من قام بالمخالفة )الحالة  ؟(,1امة )الحالة ل خطر على الع  ك  ش  إبعاد من ي   للعقاب أهداف إجتماعية إضافية:  .3

جن الكثير من مع ذلك, يسلتواجد المجتمع اآلمن.  ل خطر وإعادة تأهيل المجرمين, مهمة جدا  ك  ش  ي   األهداف اإلجتماعية من إبعاد كل من .4

تزيد أهدافها إنما  . من هنا نستنتج, بأن أساليب العقاب ال تحقق دائما  المجرمين وبعد اإلفراج يتم سجنهم من جديد بسبب إرتكابهم جرائم أخرى!

 من خطورة الوضع.

 لماذا حسب رأيكم يعود السجين للسجن ثانية؟ .أ

؟ )أساليب ة ورجوع المجرمين ثانية للسجنر  لمنع إعادة الك  بأية أساليب مختلفة يمكنكم التفكير بها كأساليب للعقاب  .ب

 عقاب تتمركز حول هدف إعادة التأهيل(.

 

  من ذلك الشخص اآلخر؟ شخص آخر؟  والضحية أ م التساؤل في كل حالة عن من سيتم عقابه: تي .5
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 اللعبة قوانين

 ابأهداف العق :والممنوع المسموح

 

أطلبوا من التالميذ هدافها؟ هل تحقق أ رت؟ ك  بات التي ذ  ما رأيكم بأنواع العقو ما هي أنواع العقوبات الدارجة في البيت, الصف, بين األصدقاء؟ .6

 هدفه؟ أمثلة لحاالت حقق العقاب هدفه وأخرى لم يحقق

 تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .7

عندما يوافق المنطق والهدف المنشود. عقاب يحقق أهدافه, أساليب بديلة للعقاب. يجب فحص كل عقاب ما إذا كان ماذا تعلمنا اليوم؟ أسباب العقاب: 

 بالنسبة لكل مجاالت حياتنا. أيضا   صحيحا  هذا األمر ق الهدف. ق  ح  بديلة ت  نشعر بأن العقاب ال يحقق الهدف, علينا التفكير في أساليب عقاب 
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 اللعبة قوانين

 أهداف العقاب :والممنوع المسموح

 

 1 الحالة 

تلك مجموعة كانت  أحدهم يرشه بالماء. 2نا من تحت شباك صف السادس ر أحد تالميذ صف  م  كل مرة ي  في 

فيما بينهم من يصيب عدد أكبر من التالميذ  ص مسابقات ر  ون في الف  ر  ج  ة من خمسة تالميذ, كانوا ي  ن  و  ك  م  

ي أحد األيام ف .الماء وال نستطيع رؤيته النه يختبئ ش  فع أعيننا لنرى من ر  رلكن في كل مرة كنا ن الصغار.

يس صغير ك التي أرادوا سكبفي اللحظة  أسرع عدد من تالميذ صفناو ر من تحت الشباكم  ي  أرسلنا رامي ل  

 . هرب تالميذ الصف الخامس للخارج ما عدا واحد منهم إستطعنا اإلمساك به.مملوء بالماء

 

 كيف ستتعاملون مع ذلك التلميذ؟

 هل هذا التلميذ يستحق العقاب؟ ما هو العقاب المناسب له؟

 

 

 2الحالة  

إسطوانة كبيرة مكونة من صور  ألصقنا على سقف الصف  مبتكرة ورائعة. ا  أفكارنا السنة لدي التزيين.  يتحضر الصف لمسابقة

في أحد األيام حضرنا للصف ووجدنا الزينة كلها كون نحن الفائزين برحلة للمغارات اإلنسان القديم. . هذه السنة سنلتالميذ الصف

ألننا لم نشاركه في التزيين وأعداد  , هو لم ينكر. كان يوسف غاضبا  بهذا التخريب. كلنا نعلم بأنه يوسف من قام ملقاة على األرض

 إسطوانة الصور الكبيرة.

  

 كيف ستتعاملون مع يوسف؟

 هل هذا التلميذ يستحق العقاب؟ ما هو العقاب المناسب له؟

 

 

 3الحالة 

ولكن هذا غير صحيح. لنهر. قال بأن هذا ذنبي منذ إبحارنا في ا ال يتحدث معي منذ بضعة أيام.ل وائ

ن على ضفة النهر, حاولت م   أخرج المالبس واألحذية من الطين عندما حتى أن الجميع سخروا منه.

, إنتظرني بجانب ر في األمس اإلنتقام مني. في طريقي للبيتمساعدته. لكنه قال بأن ذلك بسببي. قر  

وهي  . نظرت إلى كتبي وأنا مصدومكل ما فيها في النهر حقيبتي بقوة, وأفرغالنهر أخذ مني 

 .تغرق في الماء والدفاتر تنجرف مع التيار

 

 هل يستحق وائل العقاب؟

 ما هو العقاب المناسب له؟
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 اللعبة قوانين

 المخالفةالعقاب يالئم  – مبدأ المالئمة  :والممنوع المسموح

 

   العقاب يالئم المخالفة – ةالئممبدأ الم المسموح والممنوع: 

ية األساسي, باإلضافة إلكساب المعلومات بطريقة شيقة, هو لقاء خطط اإلثراء التابعة لجمعية "درس آخر" تمرر على يد أصحاب مهن مختلفين. هدف الفعال

ن ترعرع, وتعرف التالميذ على عالم أصحاب المهن. لذلك نحن نوصي كل متطوع بأن يتحدث عن نفسه ويتيح الفرصة للتالميذ بأن يتعرفوا عليه كذلك )أي

 .يفسح المجال لإلجابة عن أسئلة التالميذ أي تلميذ كان, لماذا إختار هذه المهنة, عائلته ومجال إختصاصه( وأن

  األهداف

 .فحص التالميذ للعالقة بين العاقب والمخالفة .1

 اإلعتبارات التي تؤخذ بعين اإلعتبار عند قرار العقاب.تعرف التالميذ على  .2

 التحضير

 ورقة القصة لكل مجموعة. بطاقات تحوي تفاصيل إضافية.

  سيرورة الدرس

العقاب المناسب للحالة  بدون أية تفاصيل. على التالميذ أن يقرروا –قصيرة  ت, تحصل كل مجموعة على ورقة يحوي قصةيتقسم التالميذ لمجموعا .1

 الموصوفة في القصة.

ى . بعد أن حصل التالميذ علر(التفاصيل وليس المعايي  فقط ,القائمة )أكتب القائمة على اللوح من  يستطيع التالميذ إختيار أربعة تفاصيل إضافية .2

 عقاب جديد.  وايقرر   –ة التفاصيل اإلضافي  

 .التفاصيل األربعة على كل مجموعة تبرير سبب العقاب الذي إختارته والدوافع الكامنة وراء إختيار .3

 النقاش: .4

 وكذلك األمر بالنسبة للعقاب. ترتيب المخالفات حسب درجة خطورتهاتقرر كل مجموعة  على كل أن يالئم المخالفة.  .أ

 ة لقرار خطورة المخالفة؟ير اللعبة مهم  ير من معاي  رر خطورة العقاب؟ أية معاي  ما الذي يق .ب

 أي من اإلعتبارات ال يجب أن تكون لها عالقة بالعقاب؟ .ت

 بأي طريقة يعكس العقاب خطورة المخالفة؟ ما هو هدف العقاب؟ ما هي العقوبات التي إقترحها التالميذ؟ .ث

قررت لهدف العقوبة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق )عقوبة بهدف إعادة  لعقوبات التيير المختلفة واما العالقة بين المعاي   .ج

 التأهيل(؟

  تلخيص الدرس )من المهم تلخيص الدرس ولو بكلمات مختصرة(: .5

يقرر كل اإلجتماعية.  هذه هي القرارات عند القرار بشأن العقوبة, ؤخذ بعين اإلعتبارير التي يجب ت  ما هي المخالفة الخطرة, ما هي المعاي    .أ

 وإعتبارات مختلفة للعقوبة. م المختلفة ي  م أولويات للق  ل  لكل مجتمع س   مجتمع بشكل مختلف.

 نحتاج لمرونة معينة في قرار كهذا. لذلك, ماهية العقوبة المالئمة يجب أن تكون وجهة نظر معقولة ومتوازنة.  لكل من له السلطة في قرار  .ب

 التي تختار لمالئمة كل حالة وظروفها.لعقوبات عام يحدد مدى ل بشكل  
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 اللعبة قوانين

 العقاب يالئم المخالفة – مبدأ المالئمة  :والممنوع المسموح

 

 مثال لقصة قصيرة

عندما ال يوجد أحد في المنطقة, من يريد سحب المال من الماكنة,  قرر وائل وسامي سرقة أموال الناس الذين يتوجهون لماكنة سحب المال من البنك.

 تم القبض عليهم على يد الشرطة. األموال.يستدير ينقضون عليه ويأخذون أمواله وبطاقة سحب  ماه, وعنديتعقبون

 

 تفاصيل إضافية

 

 التفاصيل المعيار

  ألخ( ..الجيل, مكان السكنصفات المجرمين )

 

  .فقيرة كالهما صغير السن , أنهوا المرحلة الثانوية, يسكنون في أحياء  

 

 شراء سيارة لسامي سبب السرقة

 

 مخالفات سابقة للمجرمين

 

لوائل هذه أول جريمة صغيرة من الحوانيت.  تهمة سرقات  بفي السابق  تم القبض على سامي

  سرقة.

 شاقل 150 المبلغ المسروق

 

 سنة متقاعد 70ن عمره س  م   الضحيةأوصاف 

 

 وضع الضحية بعد الجريمة

 

 صيب بنوبة قلبية وتم نقله للمستشفىوأ   ن جدا  س  الم   ل  ه  ذ  

 ماهية العالقة بين المجرمين

 

 صابة شباب في الحي ووائل إنجرف خلفهلع  قائد  سامي هو

  ن المال من ماكنة البنك.بوظاهرة سرقة المال ممن يسح تفاقمت مؤخرا   هل هذه الجريمة مألوفة؟

 

 .سنوات 4أخوة أصغرهم بنت تبلغ  3لسامي والد سامي سجين, والدته مدمنة مخدرات,  وضع عائالت المجرمين

 

  وا عدم تكرارهم لذلك ثانية.وأكد  كالهما ندموا على أفعالهم  لهمهل ندم المجرمين على أفعا

 

 .5-ل وجد 3-الضحية متزوج, أب ل الوضع العائلي للضحية
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 اللعبة قوانين

 أ( )اإلمكانية مرتدة وتغذية تلخيص

 

 تلخيص

 تلخيص وتغذية مرتدة )اإلمكانية أ( 

 األهداف

 التي تعلمناها في الدورة. مراجعة المصطلحات .1

 ع بالنسبة له.توضيح أهمية قيمة التطو   .2

 المثابرة لتحقيق األحالم. لتلميذ ألهميةفهم ا  .3

 التحضير

 المشروع. ةزك  ر  ق األمر مع م  س  قائمة المصطلحات التي تعلموها التالميذ, ن   .1

 عدد تالميذ الصف.حسب  المشروع,  ةزك  ر  موجودة لدى م    -"خريج درس آخر" شهادة طباعة   .2

 ميذ الصف.طباعة نسخ حسب عدد تال –)مرفق(  ورقة التغدية المرتدة  .3

 سيرورة الدرس

 (دقيقة 15)لعبة المصطلحات  –القسم األول 

  األخير للمشروع, ويسألهم: سيخبر المرشد التالميذ بأن هذا هو الدر .1

 هل إستمتعتم؟ 

   آخر في كل درس؟ م بلقاء شخص  دت  ع  هل س 

 ما هو سبب تسمية المشروع ب"درس آخر"؟ 

 

  ومعرفته. همصطلح على جبين أحد التالميذ وعليه تخمين ق بطاقة مكتوب عليهالص  لعبة المصطلحات : ن  

 (دقائق 01)التطوع  –القسم الثاني 

 

يسعدنا بشدة و د ذلكو  تينا هنا بتطوع, وذلك ألننا ن  أ. جميعنا رنا بالمعرفة بأنكم إستمتعتم بلقاءات المشروع, وكذلك نحن تعلمنا الكثير منكمر  س   .2

 التواجد هنا.

, منح نابع من تبرع, ليس ملزما  ) ذكر ما يتوارد لذهنهم عندما يسمعون كلمة تطوعع" على اللوح ويطلب من التالميذ تطو  يكتب المرشد كلمة " .3

 .أكتب اإلجابات على اللوح بشكل شمس للخواطربدون مصلحة ألخ(. \بدون مقابل مادي\من أجل اآلخرين \اإلرادة

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 من أجل اآلخرين

 تبرع

 إختيار

 بدون مصلحة

 بدون مقابل متعة

     تطوع
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 اللعبة قوانين

 أ( )اإلمكانية مرتدة وتغذية تلخيص

 

 (دقائق  10) األحالم تتحقق" تلخيص "أحيانا   –الثالث القسم 

  تلخيص الدرس: .4

 الصيني الحكيم والفراشة"" 

يتعلق بمستقبله على ورقة صغيرة , إسرد القصة على التالميذ بينما  نموح معي  أطلب من التالميذ كتابة حلم واحد أو ط  فعالية مقدمة للقصة: 

 يحتفظ كل تلميذ على ورقته لنفسه.

 كل شيء يتعلق بنا! –متعلقة بنا, بإرادتنا وقدرتنا على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا سرد القصة, أخبر التالميذ بأن الكثير من القرارات  بعد  

 

ر". المشروع من قبل جمعية "درس آخ ةزك  ر  مها لم  ل  إجمع األوراق من التالميذ وس   .(دقائق 10)وزع الشهادات على التالميذ والتغذية المرتدة  .5

 شكرا!.



  

 
 

 125 

 

 اللعبة قوانين

 أ( )اإلمكانية مرتدة وتغذية تلخيص

 

األسطورة تقول, بأن , وعلى رأسه يقع بيت خشب صغير. صغيرة في الصينال ىقرإحدى ال فيكان جبل مرتفع قبل العديد من السنين, 
   .جدا   حكيما   صينيا   شيخا  

لم يكن يضايقه أحد في  ,ا  ومسن وبسبب كونه محترما  لناس في القرية بأن هذا الشيخ الحكيم يعرف إجابات كل األسئلة. كان يعرف جميع ا
  أوقات راحته.

 جرد أسطورة ال أكثر وأنه شيخ مسن عادي وليس حكيما  بأنها مللجميع  تواثب  يُ ر إثنين من الشباب الطائشين في القرية أن قر   في أحد األيام 
   كما يعتقدون.

 تجاه بيت الحكيم.بإالجبل  في الصباح, أخذوا فراشة ووضعوها في داخل قفص, تسلقوا إستيقظوا باكرا  

 , وبعد دقائق ظهر الحكيم أمامهم.طرقوا الباب وهم يمسكون بالقفص وراء ظهورهم

 ؟"ةأو ميت ةحي قل لنا من فضلك, هل هي "وراء ظهورنا توجد فراشة. –قال اإلثنان  –شيخنا الحكيم "

 "الفراشة حية". –تأمل الشيخ بعيونهم وأجاب 

 الفراشة حية. لم يفهم الشباب كيف عرف الحكيم بأن

 فراشة ميتة. ق اإلثنان الجبل, وهم يحملون معهم في هذه المرةفي الصباح التالي , تسل  

 طرقوا الباب من جديد, وفتح الحكيم الباب من جديد. وسألوه نفس السؤال:

 ؟"ةأو ميت ةحي د فراشة. قل لنا من فضلك, هل هي"وراء ظهورنا توج –قال اإلثنان  –شيخنا الحكيم "

 ة".تيالفراشة م" –ل الشيخ بعيونهم وأجاب تأم

 وفكروا طوال الليل كيف سيوقعون بالحكيم. ضبونارجع اإلثنان للقرية وهم غ

 فراشة حية.في الصباح التالي تسلقوا الجبل وهم يمسكون في يدهم المغلقة 

 فسيثبتون له بأنه مخطيء.كان جوابه  اوفكروا بأنه مهم

 يسحقون الفراشة بيدهم وتموت. وتكون الفراشة ميتة.فس –إذا قال بأن الفراشة حية 

 فسيفتحون يدهم ويطلقون سراحها. وتكون الفراشة حية. –وأما إذا قال بأن الفراشة ميتة 

 ون.طرقوا باب الحكيم وهم متحمس  

  –وسألوه  ةلقالشباب يدهم وهي مغ د  الحكيم الباب, م   حفت

 فضلك, هل الفراشة حية...أو ميتة؟".  "حكيمنا الغالي, في يدنا فراشة, قل لنا من

 ر الشيخ. تأمل في أعينهم وأجاب:ك  ف  

 ألمر بيدكم, وأنتم تقررون""ا

 أدار ظهره ودخل للبيت.
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 اللعبة قوانين

 שגיאה! לא נמצא במסמך טקסט בסגנון שצוין.

 

21  מערכות ופתרונות עתירי מידע- פוטנציאל שוק - מחקרי שיווק ודעת קהל -גיאוקרטוגרפיה 

...…בני נוער מתנדבים

מאושרים 
 יותרושמחים

 אושרחווים 
בעוצמות 

גבוהות יותר

מרגישים 

שייכים 
ומקובלים יותר

 אופטימיים
ומאמינים 

בחיים יותר

, יוזמים
יצירתיים 
 ואחראיים

יותר
 יותרעצמאיים

דימוי בעלי 
 עצמי גבוה

יותר

בעלי ציונים 
וגבוהים 

יותר

משתמשים 
פחות 

בסמים 
ובאלכוהול

פחות 
אלימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 127 

 

 اللعبة قوانين
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 تلخيص وتغذية مرتدة )اإلمكانية ب(

الدرس هو درس بديل للدرس السابق )المشترك لكل الخطط لذلك هذا  على مدار سنوات سابقة, ةالعديد من الصفوف تعلمت خطط تعليمية مختلفة من الجمعي  

  .التعليمية في الجمعية(

 اإلهداف

 مراجعة المصطلحات التي تعلموها في الدروس السابقة. .1

 ع.إدراك التلميذ ألهمية قيمة التطو   .2

 

 التحضير

 (.رفقةم  )" בינגוنغو "يأوراق لعبة الب .1

 المشروع. ةز  ك  ر  حص األمر مع م  إف –قائمة المصطلحات التي تعلموها في المشروع  .2

 حسب عدد تالميذ الصف. المشروع,  ةزك  ر  َ  موجودة لدى م    -طباعة  شهادة "خريج درس آخر"  .3

 طباعة نسخ حسب عدد تالميذ الصف. –ورقة التغدية المرتدة  )مرفق(  .4

 

  سيرورة الدرس

 (دقيقة 15)لعبة المصطلحات  –القسم األول 

  األخير للمشروع, ويسألهم: سن هذا هو الدريخبر المرشد التالميذ بأ .1

 هل إستمتعتم؟ 

   آخر في كل درس؟ تم بلقاء شخص  د  ع  هل س 

 ما هو سبب تسمية المشروع ب"درس آخر"؟ 

  لعبة المصطلحات : نلصق بطاقة مكتوب عليها مصطلح على جبين أحد التالميذ وعليه التخمين ومعرفته.

 

 بينجو المصطلحات: .2

 لى لوح لعبة البينجو فارغ.ع يحصل كل تلميذ .أ

 مصطلح تعلموه في الدروس السابقة. 15لى قائمة من يحصل كل تلميذ ع .ب

 يعبيء التالميذ لوحة البينجو ويبدأو باللعب. .ت

 في كل مرة مصطلح آخر وتلميذ آخر يفسره.مرشد يقرأ ال .ث

      

 (دقائق  10) تلخيص "أحيانا األحالم تتحقق" –القسم الثاني 

 

د ذلك بشدة ويسعدنا تينا هنا بتطوع, وذلك ألننا نو  أفة بأنكم إستمتعتم بلقاءات المشروع, وكذلك نحن تعلمنا الكثير منكم. جميعنا سررنا بالمعر .3

 التواجد هنا.

 قصة بازة وعوفر: .4

 نسخ ومررها للتالميذ.  6-5وأحضر  أسرد القصة على التالميذ. 

 /http://www.ivolunteer.org.il القصة الكاملة والصورة موجودة في الموقع:

http://www.ivolunteer.org.il/
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 :نقاش مع التالميذ .5

 ما رأيكم بعوفر؟ ما هو شعوركم تجاهه؟ .أ

 ذلك...على  لماذا حسب رأيكم قام عوفر على إعادة تأهيل بازة؟ هو لم يكن مجبرا   .ب

 ل؟فهل حثل عوفر على شيء بالمقاب ةموقف عوفر منح الكثير لباز .ت

 هل يستحق بازة التقدير؟ لماذا؟ .ث

 ماذا تعلمتم من قصة بازة؟ .ج

 

 ي على حياة اآلخرين ويغير حياتهم بشكل  ضف  كم يمكن لعطائنا أن ي   تعلمنا من شخصية عوفرتعلمنا من قصة بازة وعوفر أمرين مهمين:  .6

 ا  ال تقف عائق الصعبة الجسدية واإلعاقات التقييداتحتى أن ن نتعلم بأبأن ال شيء يستطيع الوقوف أمام اإلرادة.  تعلمنا من شخصية بازة. جذري

 .أمام من لديه األمل والثقة بهدف معين

 

 : (دقائق]  5)مثال الفيل والوتد  .7

 يحققه. بأن من يؤمن بهدف معين يجب أن, وعوفرمثل قصة بازة و ة تماما  م  له  هذه القصة القصيرة م  أسرد للتالميذ قصة الفيل والوتد )مرفقة(. 

فكروا في , إنما علينا دائما التحلي باألمل نحو المستقبل. علينا أن ال نتيح الفرصة أمام تجارب الماضي الفاشلة أن تردعنا وتحبط عزيمتنا

 . أحالمكم وطموحاتكم فقط من يعمل بجد كاف لتحقيقها يتمكن من تحقيقها

 

   المشروع. شكرا! ةمن التالميذ من فضلك وأوصلها لمركز إجمعها .دقائق( 10)غذية المرتدة للتالميذ وزع الشهادات + والت .8
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بازة وعوفر   قصة 

 , عداء  محترفا   يكون رياضيا   وقد قرر أن يدعى بازة 22يبلغ من العمر  صغيرا   قام في صباح أحد األيام شابا  

من كل هذا قرر  غمإال أنه بالر –لمسافات طويلة. لم تكن لديه أي خبرة بالرياضة, كما وأنه كان أعمى ومدخن 

 تحقيق الحلم.

 .ا  يجعل من المستحيل ممكنكان بازة من القادمين الجدد منذ طفولته من أثيوبيا. قرر بالرغم من إعاقة العمى أن 

 موهوب". في اإلنترنت مفاده : "مطلوب عداء نشر خبرا  

 منذ الصغر. توجه عوفر بن دور بعد قرائته لإلعالن, رجل أعمال وعداء موهوب لمسافات طويلة

عوفر بأن حلم بازة يشبه السفر للفضاء! نحن نتحدث عن شخص أعمى, ليست لديه أية رشاقة بدنية, أعمى ويلزمه  ن  ظ  

 للتدريب المشترك لكالهما.التدريب وإستثمار الكثير من الوقت الكثيرمن 

 البعض. لم ينفصال عن بعضهملوقت منذ ذلك ابالرغم من ذلك, قرر اإللتقاء ببازة. خرجوا لجولة ركض صغيرة و

 .حبل مطاطي صغير أيديهم بينما يربط ويركضون معا   بتطوع. كانوا يتمرنون معا  ب بازة ر  د  بدأ عوفر يُ 

 ر بازة اإلشتراك بسباقات المراثون.ر  معهم حلمهم, ق   ر  بُ كبرت المسافة وك   فشيئا   كم, وشيئا   10بدأت تدريباتهم من الجري لمسافة 

, مما شجع كالهما على التقدم أكثر وأكثر كبير   السباق بنجاح  هى بازة أن. 2006في أول سباق للماراثون في طبريا في سنة  إشترك بازة

 في العالم. السباقات العالمية الصين وبدأ اإلشتراك في  –في بكين  وقررا تمثيل دولة إسرائيل في سباق األلعاب األ,لومبية

 أفراد عائلة عوفر, وأصبح الركض والجري بينهما ذو طابع عائلي.منذ ذلك الوقت أصبح بازة أحد 

في العالم ضمن فئة الرياضيين المصابين بالعمى وفاز بالموافقة على  10-بعد التدريب والتعاون بين كليهما, تم تدريجهما في المكان ال

 ب األولومبية في بكين!. اتمثيل إسارائيل في األلع

ال شيء يقف أمام اإلرادة واإلصرار بالرغم من كل الصعوبات مبرهنا للجميع بأن  اق واإلصرارلعمل الش  ب ,انجح بازة بفعل التدر  

 والتقييدات, لقد أثبت للجميع بأنه يمكن لألحالم أن تتحقق.

ات المجتمع الضعيفة فئتعظيم وتقوية قبل السباق في الليل والنهار وفي باقي أيام السنة كانوا يعملون على  كان كالهما يتدربان كثيرا  

جعل عالقتهم المتمركزة لقد إستطاعوا  –. يشاركون في محاضرات ومشاريع لفئة السكان تلك والعمل على تقليص الفروق اإلجتماعية

في طريق الطموح واالحالم, أو حتى  من الضروري أن تكون اإلعاقة عائقا  بأنه ليس  تين للمجتمع كلهب  ث  أكثر, مُ  حول الرياضة تتطور

 لذا بإستطاعت كل واحد منا أن ينجح. –اإلختالف اإلجتماعي و الفروق المادية. فكالهما نجح بالرغم من كل تلك الظروف القاسية 

 

 .ل أن يصبح ممكنا  يمبرهنا بأنه يمكن للمستح بازة هو مثال لكل من يعاني من إعاقة معينة
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 الفيل والوتد

كنت أحب مشاهدته وهو يعرض مواهبه أمام  , خاصة الحيوانات وبالذات الفيل.كنت أحب السيرك كثيرا   صغيرا   عندما كنتُ 

 الجميع.

 هذا الوتد لم يكن إال قطعة خشبية ليست كبيرة جدا   بوتد مغروس في األرض.  في اإلستراحات بين العروض كان الفيل مربوطا  

 .راتتمغروسة في األرض بعمق ال يزيد عن بضعة سنتيم

من األرض بدون  جدا   كبيرة   لع شجرة  تيقل يستطيع أن بأن الفي لي تماما   وية, كان واضحا  سلة كانت ثقيلة وقالسلبالرغم من أن 

 يقتلع ذلك الوتد الصغير من األرض. أن  أي صعوبة, لذلك يمكنه أيضا  

 اللغز الكبير هو :" لماذا ال يفعل ذلك يا ترى؟"

فهو مربوط بهذا الشكل منذ صغره. أنا  ك:" الفيل ال يهرب ألنه إعتاد على ذلبعد ان رجعنا للبيت سألت والدي وهو أجابني بأن 

من القوة كما هو  كبير   در  وليس على ق   را  ذلك الوتد في صغره وألنه كان صغي متأكد من أن هذا الفيل حاول أن يقوم بإقتالع

ومن ثم  منهك وتعب من كثرة محاوالته لقلع ذلك الوتدأنا متأكد من أن الفيل كان ينام كل ليلة وهو , كان الوتد أقوى منه. اليوم

 في الصباح التالي... يحاول مجددا  

 تنازل عن الفكرة وإستسلم لألمر الواقع..".إال أنه لألسف الشديد في يوم من األيام 

 اإلستنتاج: 

تلك المحاوالت الفاشلة التي كانت  ىفهو ال يذكر سو ع ذلكيؤمن بأنه يستطييرك ألنه يهرب من السال  ا الفيل الكبير والقوي  هذ

 معه, لذلك ال يحاول الفيل أبدا   ر  بُ ك   هذا الفيل مع ذلك الشعور الذي هو أيضا   ر  بُ عن فعل ذلك. ك   عاجز تماما  له في صغره, وأنه 

 إقتالع ذلك الوتد والهرب من السيرك.
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 بينجو
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  ين اللعبةقوان –تغذية مرتدة للتالميذ 

 __________      الجيل  ,  بنت  \  ولد ____________ الصف_________________   البلدة_______________  المدرسة

 

   لم أستمتع/   ليس كثيرا  /    إستمعت كثيرا         هل إستمتعت بالدروس؟ . 1

 

  لم أتعلم أي شيء جديد/    قليال  /   يرا  نعم كث     هل تعلمت في الدورة أشياء لم تكن تعلمها من ذي قبل؟. 2

 _____________________________________________________________أو إثنين(_______ ؟ )أعط مثاال   ماذا مثال  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________ كال, من أخبرت؟  \  الدورة؟ نعمعن  هل أخبرت أحدا  . 3

 

 خاص:  ت التي أحببتها بشكل  ما هي الفعاليا .4

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 كال  \هل كانت الدروس مختلفة عن الدروس المعتادة؟ نعم  . 6

 ________________________________________________________________بماذا يختلف؟  ذا كان جوابك نعم, إ

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 كال/    ال أعرف/      إذا تم إفتتاح دورة أخرى في السنة القادمة, هل تود اإلشتراك؟     نعم . 7

  

 كال/     ليس كثرا  /      هل كانت الدروس مفهومة لكم؟  نعم  . 8

 

 ________________________________________؟بماذا تنصح المرشدين الذين حضروا لصفك كي يصبحوا معلمين ماهرين جدا  . 9

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 بتطوعأم  /    مقابل أجر  -هل حضر المرشدون إلى صفكم  .10

 

 كال/   بعد أن تعرفت على موضوع القانون والمدنيات, هل تريد التعرف على مواضيع أخرى؟ نعم   . 11

 

 كبير ؟ ما هي المواضيع التي تهمك بشكل  . 12

___________________________________________________________________________________ 

 

  سيئة؟ يمكنك مشاركتنا؟ جيدة أو هل تود الكتابة لنا أكثر, أمور. 13

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________        

 

 !شكرا  


