
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

نحوها     بالمسؤولياهوحن ة بالحيوانااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو توالشعواهوحن ةيلوؤسملاب ر الرأفاهوحن ة

للكتاباهوحن ة      وأدوااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت بدفتر التزّود الرجاةباتكلل تاودأو رتفدب  دّوزتلا ء

بّثُقطرياهوحن ّة   منظوماهوحن ة

  : اهوحن ةيلوؤسملاب ريحان   بثيناهوحن ة التربوياهوحن ّة المستشااهوحن ةيلوؤسملاب رناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة مناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع
االستشااهوحن ةيلوؤسملاب رياهوحن ّة     النفسياهوحن ّة الخدمااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت فةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي  مرشدناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة

 



.. نبد..أ    ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل لحظة..أدبن نأ لبق ،

        ستشعرون ولكنك نورعشتس م بُعد نورعشتس مكنكلو ، ع نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن الحياتياهوحن ّة المهااهوحن ةيلوؤسملاب رااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت داهوحن ةيلوؤسملاب ر نورعشتس مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س إليك نورعشتس م
! بالقر!ب   خالل!برقلاب ه م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن

   - أمواهوحن ةيلوؤسملاب رك نورعشتس م؟   تتدبّرون كي؟مكرومأ نورّبدتت ف جديد حياناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة مجر؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى
    : القداهوحن ةيلوؤسملاب رااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو توالطاقااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت     إنها حياتياهوحن ّة مهااهوحن ةيلوؤسملاب رااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت نمل تاقاطلاو تاردقلا اهنإ :ةّيتايح تاراهم ك جميًعا نح نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن

فينا  الكامناهوحن ة
!!! اآل..أدبن ن    سننطل!!!نآلا ق بنا..أدبن نأ لبق ، هيّا



جيّد    ومزادّيج ج للكتابة ..أدوادّيج جازمو ةباتكلل ت

للحّصاهوحن ة؟      نحّضر أن يج ؟ةّصحلل رّضحن نأ ب ماذا




اليوم؟   سنتعل نورعشتس ّم ماذا

بالحيوانااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت؟   • الرأفاهوحن ة هةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي ما

بالحيوانااهوحن ةيلوؤسملاب روعشلاو ت؟     • نعتنةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي عندما المسؤؤولياهوحن ة نُبِد؟تاناويحلاب ينتعن امدنع ةيلوؤسملا ي كي؟مكرومأ نورّبدتت ف

حياناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة       • جودناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة فةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي والمساهماهوحن ة المساعدناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة يمكننا كي؟مكرومأ نورّبدتت ف
الحيوان؟



للتفكير  نقطة

حس؟مكيأر بر..أيكم؟      مشاعر للحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت توجد ه..أدبن نأ ل





باآلخر    اإلحسارخآلاب س و الر..أفة

. اآلخر        معانا.رخآلا ة ف.رخآلا ةاناعم ي والمشاركة التفّهم تُبد.رخآلا ةاناعم يف ةكراشملاو مّهفتلا ي مشاعر ه.رخآلا ةاناعم ي

      ) التخفي ف   )  إل فيفختلا ى ب فيفختلا ىلإ ه والر..أفة واألصدقا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء العائلة باآلخر اإلحسارخآلاب س يؤّد.رخآلا ةاناعم يف ةكراشملاو مّهفتلا ي

األحيا..أدبن ن     ..أغل؟مكيأر ب ف.رخآلا ةاناعم ي معانات فيفختلا ىلإ ه  .ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن

..أيًضا         الحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت نحو األمر كذلاًضيأ تاناويحلا وحن رمألا ك البشر..أدبن نأ لبق ، نحو صحياًضيأ تاناويحلا وحن رمألا كلذك ،رشبلا وحن ح  .هذا



مأوى :      دو..أدبن ن للحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت للشرىوأم نود تاناويحلل ب ..أوعية فيديو




"  "   : لو"ل   لولو قّصة الحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت نحو المسؤولية

 ,"... مياو-"   مياو مياو
هيّا-"               َفيْص..أدبن نأ ل..أدبن نأ لبق ، األمراض..أدبن نأ لبق ، يسّب؟مكيأر ب وقد وسخ..أدبن نأ لبق ، إن فيفختلا ىلإ ه تقترىوأم نود تاناويحلل ب..أدبن نأ لبق ، مقّز اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت ال ز اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت ال هذا

." البي."ت   إل فيفختلا ى لنذه؟مكيأر ب
  "...       .. هكذا -"  ..أدبن نأ لبق ، المساعد.رخآلا ة إل فيفختلا ى يحتادّيج ج ربما يبك.رخآلا ةاناعم ي..أدبن نأ لبق ، ..أن فيفختلا ىلإ ه ماما لكنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن

 . لو"ل        لولو سمع."ُتموا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء ..أ..أدبن ن بعد ..أجب."ُت..أم.رخآلا ةاناعم ي
.      " اسم فيفختلا ىلإ ه      "  ..أ..أدبن ّنهذا بَْعد القطّ لو"ل لولو يعر.همسا اذه ّنأ دْعَب ّطقلا "لول ولول" ف يكنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن لم المرححلة هذ.همسا اذه ّنأ دْعَب ّطقلا "لول ولول" فرعي نكي مل ةلحرملا ه ف.رخآلا ةاناعم ي



سؤا"ل..

الشااهوحن ةيلوؤسملاب رع؟          فةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي متروكًا كان القّطعندما شعواهوحن ةيلوؤسملاب ر كان ما




القّصة  تتّمة

..أّم فيفختلا ىلإ ه          يفتقد خائ فو..أن فيفختلا ىلإ ه الصغير ..أ..أدبن ّنالقطّ ..أقنع."ُتماما
جائع    ..أن فيفختلا ىلإ ه المؤّكد .وِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن

جائًعا         كا..أدبن ن للما فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء..أدبن نأ لبق ، ووعا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ًء للطعا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م وعا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ًء ل فيفختلا ىلإ ه صنع."تحُ
جًدا   وعطًشا .جًدا

..أدر ك           ..أ..أدبن ن إل فيفختلا ى ..أيا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م..أدبن نأ لبق ، لعّد.رخآلا ة توق ّف دو..أدبن ن وَشِرىوأم نود تاناويحلل ب ..أك..أدبن نأ ل لقد
عل فيفختلا ىوجبة        سيحص..أدبن نأ ل فصاعًدا اآل..أدبن ن ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن ..أن فيفختلا ىلإ ه

هد..أ   وحينها .منتظمة..أدبن نأ لبق ،
بد..أ          لكن فيفختلا ىلإ ه من.رخآلا ةاناعم ي..أدبن نأ لبق ، ا اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت القتراىوأم نود تاناويحلل ب ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن خائفًا كا..أدبن ن البداية..أدبن نأ لبق ، ف.رخآلا ةاناعم ي

رويًدا    رويًدا ب.رخآلا ةاناعم ي .يث!!!نآلا ق



القّصة  تتّمة

الخاردّيج ج            ف.رخآلا ةاناعم ي بارًدا الجّو كا..أدبن ن الشتا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء..أدبن نأ لبق ، فص..أدبن نأ ل وجا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء ..أدبن نأ لبق ، األيا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م مّردّيج جازمو ةباتكلل ت
. التجّمد  لدرجة

الغزير       المطر ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن لو"ل لولو تبل..أدبن نأ ل
بالما فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء    مشبًعا فرو.همسا اذه ّنأ دْعَب ّطقلا "لول ولول" فرعي نكي مل ةلحرملا ه وكا..أدبن ن

... افع..أدبن نأ ل      عل.رخآلا ةاناعم ّي..أ..أدبن ن ما ..أعر.همسا اذه ّنأ دْعَب ّطقلا "لول ولول" ف لم



.. للتفكير  سؤا"ل

فيص..أدبن نأ ل؟      مكا..أدبن ن كنتم لو ستفعلو..أدبن ن ماذا




بالنايلو..أدبن ن         وقم."ُتبلف فيفختلا ىلإ ّه الكحارتو..أدبن ن..أدبن نأ لبق ، ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن ..أخذدّيج جازمو ةباتكلل ُتصندوقاً
سميكحة         منشفة ..أدخل."ُتداخل فيفختلا ىلإ ه المطر..أدبن نأ لبق ، ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن لحمايت فيفختلا ىلإ ه

.    : لو"ل  لولو بي."ت وكتب."ُت اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت الفتة

بي."ت          لوضع ..أمانًا األكثر المكا..أدبن ن بخصو   تيب عضول اًنامأ رثكألا ناكملا ص تخّبط."ت
. لو"ل  لولو

الطري!!!نآلا ق؟..أدبن نأ لبق ،          منايحألا بلغأ يف هتاناعم ن بالقرىوأم نود تاناويحلل ب ..أ اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م الرصي ف عل فيفختلا ى ..أضع فيفختلا ىلإ ه ه..أدبن نأ ل
وقد        السيارادّيج جازمو ةباتكلل ت..أدبن نأ لبق ، منايحألا بلغأ يف هتاناعم ن لإلصابة معّرًضا سيكو..أدبن ن ولكحن فيفختلا ىلإ ه

.. األخرى       الحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت تؤذي فيفختلا ىلإ ه قد ..أو الماّر.رخآلا ة..أدبن نأ لبق ، يزع..ىرخألا تاناويحلا هيذؤت دق وأ ،ةّراملا ج

القّصة  تتّمة

لو"ل   لولو بي."ت



لولو       "  بي."ت لوْضع ..أمانًا األكثر المكا..أدبن ن هو ما
يصاىوأم نود تاناويحلل ب"         ..أ..أدبن ن ودو..أدبن ن اآلخرينايحألا بلغأ يف هتاناعم ن يزع..ىرخألا تاناويحلا هيذؤت دق وأ ،ةّراملا ج ..أ..أدبن ن دو..أدبن ن لو"ل

باألذى؟

: للتفكير  سؤا"ل




. تح."تعري.ريغص شصغير           منزل.رخآلا ةاناعم ي فنا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء ف.رخآلا ةاناعم ي البي."ت ..أضع ..أ..أدبن ن قرردّيج جازمو ةباتكلل ُت..أخيًرا

. الفور           عل فيفختلا ى الجديد بيت فيفختلا ىلإ ه إل فيفختلا ى ودخ..أدبن نأ ل جًدا..أدبن نأ لبق ، سعيًدا لو"ل لولو كا..أدبن ن

. ُك..أدبن نأ ّليو اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م             صغير ف.رخآلا ةاناعم يوعا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء الما فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء ل فيفختلا ىلإ ه و..أضع القطط طعا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م ل فيفختلا ىلإ ه ..أحضر كن."تحُ

 . معهم           الح.رخآلا ةاناعم ّيولع؟مكيأر ب قطط ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن جدد ..أصدقا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء عل فيفختلا ى لو"ل لولو حص..أدبن نأ ل
ويقو اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م           البوابة..أدبن نأ لبق ، عند ينتظرن.رخآلا ةاناعم ي كا..أدبن ن المدرسة..أدبن نأ لبق ، منايحألا بلغأ يف هتاناعم ن كن."ت..أعود عندما

. بفر.ح  بالموا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء

سعيد             كبير قطّ إل فيفختلا ى ضعي فوخائ ف صحغير قطّ ِمنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن وتحّو"ل كبر..أدبن نأ لبق ، لقد
ومسرور.

القّصة  تتّمة



سرير             وجّهَزدّيج جازمو ةباتكلل ْتل فيفختلا ىلإ ه جيّد..أدبن نأ لبق ، قطّ لو"ل بأ..أدبن ّنلولو النهاية ف.رخآلا ةاناعم ي اقتنَع."ْت..أم.رخآلا ةاناعم ي
. منزلنا     داخ..أدبن نأ ل خا   تيب عضول اًنامأ رثكألا ناكملا ّصب فيفختلا ىلإ ه ملو ك

.. ..أنا  ..أما

..أصباًضيأ تاناويحلا وحن رمألا كلذك ،رشبلا وحن ح            حي حبصأ ث صغيًرا..أدبن نأ لبق ، قطًا ..أنقذ ..أ..أدبن ن استطع."تحُ ألن.رخآلا ةاناعم ي كن."ُتسعيًدا لقد
ولعائلت.رخآلا ةاناعم ي    ل.رخآلا ةاناعم ي جيًّدا صديقًا

النهاية...



يرا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م     ما عل فيفختلا ى ُك..أدبن نأ ّلش.رخآلا ةاناعم ي فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء

سعيد   لو"ل لولو



مهّمة

َبعد:      فيص..أدبن نأ ل يشعر ماذا اُرسموا
حس؟مكيأر ب      القطّ لو"ل لولو إنقاذ

ر..أيكم؟




للقطط؟:     مأوى نحّضر كي ف فيديو




للقطط؟:     مأوى نحّضر كي ف فيديو

وعائلتكم          ..أصدقائكم ومشاركة حّضرتم لَِما صور  ...أدعوكم اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت اللتقامكتلئاعو مكئاقدصأ ةكراشمو  مترّضح اَمِل روص ط

قمتم           الت.رخآلا ةاناعم ي الجديد.رخآلا ة البيودّيج جازمو ةباتكلل ت إل فيفختلا ى ..أََودّيج جازمو ةباتكلل ت الت.رخآلا ةاناعم ي القطط وصّوروا تابعوا
.بتجهيزها



. الشرىوأم نود تاناويحلل بوالطعا اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م           ..أوعية وْضع طري!!!نآلا ق عنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن مأوى ب.ماعطلاو برشلا ةيعوأ عْضو قيرط نع ىوأم ال والك.ماعطلاو برشلا ةيعوأ عْضو قيرط نع ىوأم الىوأم نود تاناويحلل ب القطط مساعد.رخآلا ة
        / / حيوا..أدبن ن    عل فيفختلا ى العثور تمحّ إذا البيئحة حمايحة و اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت ال زار.رخآلا ة الشرطحة البلديّحة مركحز إلح فيفختلا ى التوجّح فيفختلا ىلإ ه

مصاىوأم نود تاناويحلل ب.
           الهيئة الوالديحنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن..أدبن نأ لبق ، مِحنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن المسحاعد.رخآلا ة لطلح؟مكيأر ب التوجّح فيفختلا ىلإ ه خ.ماعطلاو برشلا ةيعوأ عْضو قيرط نع ىوأم ال"ل مِحنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن الحيوا..أدبن ن إيذا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء وقْح ف

. آخر       بال.رخآ غ ..أ.رخآلا ةاناعم يف ةكراشملاو مّهفتلا ّيشخ.رخآ غلاب ص ..أو الصدي!!!نآلا ق التربويّة..أدبن نأ لبق ،
. الحيوا..أدبن ن     جمعيادّيج جازمو ةباتكلل ترعاية إل فيفختلا ى التوّج فيفختلا ىلإ ه
. للتبن.رخآلا ةاناعم ّي    عائلة البح حبصأ ثعنايحألا بلغأ يف هتاناعم ن
. بنا         المحيطة البيئة ف.رخآلا ةاناعم ي النارخآلاب س بينايحألا بلغأ يف هتاناعم ن الوع.رخآلا ةاناعم ي مستوى رفع

المساعد.رخآلا ة؟   يمكننا كي ف



! نتذّكر    المهّم..أ..أدبن ن منايحألا بلغأ يف هتاناعم ن

حالة      عل فيفختلا ى التأثير األو اّيه   ،لصْيَف ،ضارمألا بّبسي دقو ،خسو هنإ ،برتقت الد يستطيع

. ..أيًضا  الحيوانادّيج جازمو ةباتكلل ت



.. لقا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ءنا     ننه.رخآلا ةاناعم ي ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل كلمة

. البُعد         م نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن بالرغ نورعشتس م بالقر!ب شعرت نورعشتس م قد تكونوا أن آم.دعُبلا نم مغرلاب برقلاب مترعش دق اونوكت نأ ل
  /   بمفردك نورعشتس م تبقوا ال نبقمكدرفمب اوقبت ال/ نيديحو ىوحيدي نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن ال
. المعلّمي نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن     األصدقاةباتكلل تاودأو رتفدب  دّوزتلا ء نورعشتس مكنكلو ، العائلاهوحن ة نورعشتس مكنكلو ، مناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع تواصلوا
         باآلخري نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن اهتمامنا ونبد؟تاناويحلاب ينتعن امدنع ةيلوؤسملا ي تجااهوحن ةيلوؤسملاب ر!ب نورعشتس مكنكلو ، ِم نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن نختبرنيرخآلاب انمامتها يدبنو ،براجت نِم ه ما علمكدرفمب اوقبت ال/ نيديحو ى اآلخري نورعشتس مكنكلو ،دعُب ن نُطلناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع

! القاد اًعئاج ناك ،ءاملل ًءاعوو م       الحياتيّة المهارادّيج جازمو ةباتكلل ت دررخآلاب س ف.رخآلا ةاناعم ي إل فيفختلا ىحاللقا فيفختلا ىلإ هب ةفأرلاو (ء



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

هذا      مشاهدناحير ةنيثب :ةّيوبرتلا ة علمكدرفمب اوقبت ال/ نيديحو ى لك نورعشتس م شكًرا
اؤلبّث !
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