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مدخل للمعلم

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة

: الوحدهموضوع 

مجلس طالب المدرسة كأداة لتطبيق الديمقراطية
الثامن حتى التاسع: موصى لصفوف

حياةلوبأستجربةمنوالشبابالطالبالتعليمنظامفيالطالبمجلسيمّكن

تحتوي(هجينة)مشتركةدراسةوحدةأمامك.وموضوعيعملي:ديمقراطي

يمكنك.الموضوعهذاحولدقيقة45حواليمنهاكلمدةدروسثالثةعلى

.الثالثةالدروسمنواحداختيار
:يجب أن تختار أحد الدروس الثالثة

.لماذا لي مجلس طالب–1الدرس
.انابيالتغيير يبدأ –2الدرس
.صفيديموقراطيمسار , انتخابات لممثل مجلس–3الدرس

:محور
أسلوب حياة ديمقراط  

مدخل للمعلم

3الدرس2الدرس1الدرس

مجمع فيديوهات
ربط الموضوعات الحالية لمادة الدراسة•

.تطوير وجهات نظر متنوعة•
معرفة المختلف •

تشجيع المشاركة االجتماعية •

بناء المعرفة في بيئة رقمية •

تحديد المشاكل وحلها•

بالطالمجلسبوجوددرايةعلىالطالبسيصبح،الوحدةخاللمن-الوحدههدف

يًراوأخ،المحتوىمجاالتاختيارويختبرون،تأثيرهومجاالتدورهويفهمون،

فصبينهممنالمجلسعنممثلالنتخابديمقراطيةانتخاباتعمليةيجرون

.لمجالساالنتخاباتاستعداًداالعاممناألولىاألشهرفيبالنشاطيوصى.دراسي

التفكير ,  وضوح لغوي: عقالنيه

وضوح, النقدي والتفكير اإلبداعي

رقمي

الوعي الذاتي: الشخصيهداخل 

,  الوعي االجتماعي:بين الشخصيات
االجتماعيالسلوك 

.المعرفهوحبالرأيحب•

فيوالثقافةالتراثقيماحترام•

.إسرائيلدولة

.واألسرةاإلنسانكرامة•

ةكدولإسرائيلبدولةااللتزام•

.وديمقراطيةيهودية

والضماناالجتماعيةالعدالة•

.المتبادل

قيممهارات معرفه

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=54
https://www.movieland.academy/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/building-knowledge-in-a-digital-environment/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/defining-problems-and-resolve-them/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/defining-problems-and-resolve-them/


ما نفعي من ذلك–مجلس طالب 

.ولمنغرضوأليإنشاؤهتملماذا:المدرسةفيالطالبمجلسأهميةعلىالتأكيدالدرسهذافيسنحاول

.المدارسفيالطالبمجالسأهداف:للتوسعإضافيةمعرفة

.التعليميةالمؤسساتإحدىإدارةقبلمنمكتوبوهميخطاب(الفصلفيأوالزومفي)نعرض•

.السياقسنففيخطابإلقاءأوالرسالةلقراءةالفصلإلىدعوتهأوالتعليميةالمؤسسةفيإدارةمجلسلعضوفيديومقطعتسجيليمكنك،ذلكمنبدالً 

أسئلة للمناقشة

ما رأيك في الرسالة؟ •

.اجابتكهل تعتقد أن الرسالة تمت كتابتها بالتعاون مع ممثلي الطالب؟ اشرح •

.  هل تعتقد أن إجراءات التحسين جيدة؟ يشرح•

هل لديك أي اقتراحات أخرى للتحسين؟ ما هم؟•

1الدرس

1الدرس

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة



كتاب من إدارة المؤسسة التعليمية

1الدرس

1الدرس

حقوق-الشاملهالمدرسه

أعزائي أولياء األمور والمعلمين والطالب ،

. أثرت تخفيضات الميزانية من قبل وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية على ميزانية المدرسة وتسببت في صعوبات مالية كبيرة

: هذا هو السبب في أننا مضطرون إلى اتخاذ تدابير تبسيط

.  ومسيرة النبي شعيباالضحىإلغاء عيد . ا

المدرسة لفائدة تعزيز التعلم استعدادا لالختباراتكافيتريااغالق. ب

قبل االمتحانات االثراءالجلحصص تعليمية الغاء. ج

تخفيض عدد الفرق الرياضية. د

البيولوجياتخصص اقفال. ه

.كم لتوفير تكاليف النقل20ستتم جميع الرحالت والجوالت واألنشطة خارج المدرسة لمسافة تصل إلى . و

ال نرى حاجة إلى مجلس طالبي بالمدرسة ألن . باإلضافة إلى ذلك ، كجزء من إجراءات التحسين ، قررنا حل وإلغاء مجلس الطالب في المدرسة

تم اتخاذ القرار يوم أمس في اجتماع مجلس إدارة المدرسة وتم عرضه على لجنة أولياء األمور . المدرسة ليست مؤسسة ديمقراطية على أي حال

.على مساعدتك واهتمامكلكشكرا . بالمدرسة

,مع االحترام
يرونيرون

المدرسهمدير 



من إدارة المؤسسة التعليميةاخركتاب 

1الدرس

1الدرس

حقوق-الشاملهالمدرسه

أولياء األمور والمعلمين والطالب الكرام ،

بالمدرسةاألمورأولياءلجنةانتباهووجهالمدرسةإدارةمجلساجتماعفياليومالقراراتخاذتم

لمعلومتيكم

لديهمالذينالطالب.العامةالثانويةشهادةمهنفيالتعزيزاتلصالحغدابالمجلسالعملياتغرفةتحويلسيتم

ابتداءً يذيةالتنفباألمانةلالتصالمدعووناآلنحتىالطالبمجلسإلىإحالتهاتممشاكلأواقتراحاتأوأسئلة

اليوممن

,مع االحترام
يرونيرون

المدرسهمدير 



ألنشطة مجلس الطالبوالقيمياألساس القانوني 

.المدرسةفيطالبيمجلسلديكيكونأنالمهممنأنهاعتقادكسببحولحجًجاقدمJamboardأداةاستخدم:أالمرحله

.المجلسوجودضدحجًجاالبعضوسيثيرالمجلسلوجودحجًجاالطالببعضفيهيطرحنقاشإجراءأيًضاالممكنمن

.طالب ، في فصل دراسي أو من خالل غرف الزوم4إلى 5اآلن ، سيتم تقسيمنا إلى مجموعات من : بالمرحله

.يوصى باستخدام بطاقة المهام. ستعد كل مجموعة خطة عمل لتغيير قرار اإلدارة

.اعرض خطط العمل على الجلسة الكاملة أو لممثل نيابة عن إدارة المدرسة: جالمرحله

الفاتحة

سير العمل

الخاتمة

1الدرس

1الدرس

المشتركهمناقشة عامة بعد إجابات الطالب ومتابعة النتائج التي تظهر على اللوحة 

هل توجد قضايا في المدرسة أو نظام التعليم يجب أن يشاركها ممثلو الطالب؟ هؤالء؟•

ق الطالب لوزارة التربية والتعليم بموجب قانون حقو" منشور المدير العام"هل تعلم أنه يجب أن يكون لكل مدرسة مجلس طالبي بموجب •

الصادر في الكنيست؟ لماذا تعتقد أن هذه الهيئات العليا اختارت ضمان ذلك؟



ألنشطة مجلس الطالبوالقيمياألساس القانوني 

1الدرس

1الدرس

:المبادئلهذهوفقًاالرئيسيةالنقاطبصياغةقم

االفتتاحيةالجملة

(المدرسةفيطالبيمجلسهناكيكونأنيجب)....أننثبتأننريداليوم

...الديمقراطيةألسسمخالفقراركأن،اإلدارةفريق،لكونثبتندعيأننريد

.(المختلفةاللوائح،التنفيذيالرئيستعاميم،القوانين)ملزمةوثائقفيعليهمنصوصطالبيمجلسبوجودااللتزامأنإلثباتنسعى

المواضيعاهم

...أنهيالرئيسيةحجتنا

...نزاعهناكيكونأنيمكنواليوجد(التعليميةللمؤسسةواالنتماءبالمشاركةالطالبإحساسفيتساهموديمقراطيةتمثيليةهيئةالطالبمجلس)....أناليوملكمسنبين

المناقشةمساروصف

...بأنادعائناتثبتوالتيالحياةمناحيجميعمنالمدرسةوطالبنحنطرحناهاالتيالحججاليوملكمسنقدم

موجزةجمل

.هافيأنفسهمعنالتعبيرعلىوقدرتهمللمؤسسةباالنتماءشعورهميتضررالحتىالمدرسةفيالتمثيلفيحقهمعلىللحصوليسعونالذينالطالبادعاءاتعلىالردمنكنطلب



األساس القانوني والقيم ألنشطة مجلس الطالب

1الدرس

1الدرس

المهمةبطاقة

!!!المدرسةفيطالبيمجلسهناكيكونأنيجببأنهإلقناعهمباإلدارةلالتصالالصحيحةالطريقةفيفكر•

.(إلخ،استبيان،إنستغرام)مثلك؟يفكرونالمدرسةمنطالبتكوينيمكنككيف•

فيعرض،مناقشة،اجتماع،خطاب:مقبولديمقراطيإجراءأي)اإلدارة؟قرارمعصراعكفيلكالمتاحةالوسائلهيما•

.ةالتاليالمبادئتناولالمهمةأداءفيعرضها؟تودالتيالرئيسيةالحججهيما.وتمكينمحترمخطابعلىالحفاظ.(الردهة

التصويت،اتاالنتخاب:مثل)الديمقراطيةاإلجراءاتتتمحيث-الديمقراطيةالمنظمةأوالمجموعةأوالفردعنالتعبير-

.األمرفيشارًكام،شريًكا،مّطلعًاشخًصاتكونأن-المشاركة(األغلبيةقرار،عليهاالمتفقللقواعدوفقًاالعمل،

.الضمان،االلتزام،النتائجتحمل-



أمثلة على نشاط مجالس طالب المدارس

1الدرس

1الدرس

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة

للمناقشةأسئلة

الفيديو؟مقاطعفيينعكسكمامهًمامدرستكفيالطالبمجلسيعتبرلماذا•

؟لماذاللمدرسة؟المجلسأهميةمنموقفكغيرتهل،الدرسمناقشةبعد•

المدرسة؟فيوقياسيومؤثرمغزىذيطالبيمجلسوجودفيمساهمتكتكونأنيمكنماذا•

الحججتابةكجربنا.المدرسيةالحياةفيوالتأثيرالمشاركةمنالطالبتمكنوتمثيليةمنتخبةكهيئةودورهالطالبمجلسأهميةالدرسهذافيبحثنا

.اإلدارةممثلمعمناقشةوإجراءالطالبمجلسبضرورةاإلدارةإلقناع

أنشطتهاتعرضالبالدأنحاءجميعفياألعمارمختلفمنالطالبلمجالسالفيديومقاطعمنعدًدانشاهدسوف،أخيًرا

الكرملطيرة،أريئيلثانوية،الطالبمجلس-بالفيديو•

هاورنجينسبورغ،الطالبمجلس-فيديو•

اشكلون.أاربان،الطالبمجلس-بالفيديو•

ريعوتمكابيمموديعينالطلبةمجلسمنكوروناتعليمات-بالفيديو•

https://www.youtube.com/watch?v=8mtJJ9Ik2SE
https://www.youtube.com/watch?v=7_vLfjPZYwc
https://www.youtube.com/watch?v=LPCQSo64ZbM
https://www.youtube.com/watch?v=W63A5Ymab-0


مني التغيير يبدأ 

2الدرس

2الدرس

الفتتاحية ا

سير العمل

الخاتمة

أسئلة للتفكير

أغنية أم فيديو؟ لماذا ؟-أين تضع نفسك •

برأيك ما الذي يجعل الناس غير مبالين وال يصوتون في االنتخابات لممثليهم؟ •

هل تعتقد أنه من الممكن تبديد الالمباالة وتشجيع المشاركة واالنخراط في المجتمع؟ كيف؟•

. خالل الدرس سنتعرف على دور مجلس الطالب في الحياة المدرسية وسنناقش أهميته ومساهمته في رفاهية الطالب
.مجلس الطالب كأداة تعليمية اجتماعية: معرفة إضافية للتوسع

"اناخاصة"–اغنيه

فقطللكلماتملحق

تتعامل األغنية مع االهتمام والمشاركة ، وتبين قدرة كل فرد : ملخص

.على االختيار بين التجاهل والتفاعل وأهمية الرد والقيام بالتغيير

"التذمرشرطة"–(التاكسي)االجرهسيارةسائقحملة

الحملهخلفية

دولة الحملة جزء من سلسلة مقاطع فيديو مصممة لتشجيع مواطني ال: ملّخص

.تعلى المشاركة والتصويت في االنتخابات المحلية وانتخابات الكنيس

.يتناوالن المشاركة المدنية( فيديو وأغنية)سنقدم مقطعين فيديو 

https://www.youtube.com/watch?v=xmC1ib5tPPo
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2097&wrkid=6673
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=j-cRzC5p-bk&feature=emb_title&ab_channel=%D7%9C%D7%A4%D7%9E-%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://www.lapam.gov.il/%D7%A7%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/


ش2ض

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة

2الدرس

2שיעור

أسئلة للمناقشة والتفكير
ما هي ميزة التقدم لمجلس الطالب لمعالجة المشكلة؟•

طالب مثل السلطة المحلية أو مجلس ال)ما هي في رأيك حدود مجاالت عمل المجلس؟ هل هناك قضايا يجب على المجلس أن يسعى للحصول على مساعدة من أطراف خارجية بشأنها •

؟ (المحلي أو الحي أو الوطني

ما قدرتك على التأثير في القضايا التي يتعامل معها مجلس الطالب؟•

مجاالت نشاط مجلس طالب المدرسة 2الدرس

.الحلول لهذه المشكلةإيجاد متنوعة من القضايا والمشكالت من الحياة المدرسية ونفحص معًا كيف يمكن لمجلس الطالب سنطرق لمجموعة 

:النشاطمسار
:ذلكمنبدال.(األداةإلىمباشررابط)تغييرهافييرغبوالتيالمدرسةفيتزعجهقضاياPadletلوحةعلىطالبكلسيكتب-(مجهول)شخصي

يعتقدونعمادرسينوالمالطالبوسؤالاالتصالأيًضاويمكننا،تغييرهاأوابتكارهافينرغبالتيالمختلفةوالبيئاتالزواياونصورونحددالمدرسةمساحةإلىسنذهب-أزواجفي

.(الهاتفطريقعنأيًضاالممكنمن)المدرسةفيتحسينهيجبأنه
.Padletالصفيإلىواالقتراحاتالصورتحميليجب

.والطالبالمعلمبينوالعالقةوالتشغيليةواألكاديميةاالجتماعيةالعالقات:للفئاتوفقًاظهرتالتياألفكارعلىPadletفينركز•

فيالمشكالتمعللتعاملعملمساراتمجموعةكلستقترح.Padletفيظهرتالتيللفئاتوفقًاتقسيمناسيتم،الزومفيالغرففيأوالدراسيالفصلفيمجموعاتفي•

.العامةالجلسةفيلعرضهاواالستعدادمنطقتها

خاللضيةالقهذهمعالمدرسةفيالطالبمجلسيتعاملأنفيالمتمثلالهدفمعفيهتعاملتالذيالمجالبأهميةالفصلأعضاءإقناعمجموعةكلستحاول-الكاملةالجلسةفي•

.القادمالدراسيالعام



2الدرس 

2שיעור

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة
أسئلة للمناقشة والتفكير

؟االمعروضة في الفيديوهات؟ لماذا النضاالتهل تتعاطف مع •

دارة النضال برأيك ، ما هي األدوات األخرى المتاحة لمجلس الطالب في مدرسة إ(. أداة متطرفة نسبيًا في صندوق أدوات المجلس)تُظهر مقاطع الفيديو صراعات تتضمن مظاهرات •

قبل استخدام أدوات التظاهر؟

لطالب على ما هي القضايا التي تعتقد أن مجلس الطالب في المدرسة يجب أن يشرك مجالس ا. تُظهر مقاطع الفيديو التعاون بين مجالس طالب المدارس ومجالس الطالب األخرى•

المستوى المحلي أو المحلي أو الوطني؟

.اسرائيلمبنى مجالس الطالب والشبيبة في دولة -دوالب الجالس للتوسع بالموضوع

انهض وتصرف 2الدرس

التغييرعلىرتناوقدالمدرسةفيتزعجناالتيباألشياءيتعلقفيماالدراسيالفصلفيظهرتالتيوالقضايااألصواتمنمتنوعةمجموعةتناولنا،الوحدةهذهفي

.المدرسةفيالطالبمجلسخاللمنوالترويج

:إسرائيلفيالطالبمجالستغييرأجلمنالنضالتظهرفيديومقاطعيليفيما

غزةقطاعمناإلرهابيةاألحداثخاللالبالدجنوبمنللشبابالمعقدةالمواجهةمعالقيمةوتحديدمشاركةلخلقنشاط-األسودالجنوب•

المدارسفيالكافيترياتأسعارلخفضأنشطة-الكافتيرياأسعار•

الصفرساعاتإللغاءنشاط-الصفرساعاتإلغاء•

https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/student-council.aspx


أسئلة للمناقشة

هل هناك ميزات متكررة يوافق معظمكم على أنها مطلوبة؟•

هل تنتمي معظم السمات المعروضة إلى حيوانات قوية وقوية أم تم اختيار سمات أيًضا تشير إلى التواضع والقيم واألخالق؟•

3الدرس 

3الدرس 

االفتتاحية

سير العمل

الخاتمة

صفات النائب-انتخابات نواب المجلس 

تمثيليةيادةكقيعملالذي)المدرسةطالبمجلسانتخابأيًضايتم،المحليالمحليالمجلسأوالكنيستمثل،إسرائيلفياألخرىالتمثيليةالهيئاتمثل

عمليةونختبرالمجلسفيممثالً ليكونالمناسبهومننفحصسوف،الدرسهذافي.ديمقراطيةانتخاباتعمليةفي(المدرسةفيالفصولجميعفيللطالب

.الفصلفيالطالبجميعتشملديمقراطيةانتخابات
المدرسيالطالبلمجلسانتخابات:للتوسعاضافيةمعلمات

(امثلةمرفق طيه )سيتم عرض صور للحيوانات على الطالب-بشكل فردي أو في أزواج •
وف يبرر سيختار كل طالب اثنين أو ثالثة من الحيوانات التي يرى أن خصائصها مرغوبة لممثل الفصل في مجلس الطالب وس

.اختياره
في الجلسة الكاملة•

.ستجرى مناقشة حول مميزات ممثل مجلس الطالب الصفي وصفاته
كونون قادرين في نهاية المناقشة ، سيتمكن الطالب من تسمية المرشحين لالنتخاب كممثلين عن الفصل في مجلس المدرسة ، سي

(.إذا رغبوا في ذلك)على ترشيح أنفسهم 



3الدرس 

3الدرس 

نا؟ما هي الصفة التي تميز أي حيوان ، والتي تعتبر مهمة بالنسبة لممثلي مجلس الطالب لدي-الحيوانات والصفات 



برنامج انتخابي-انتخابات لممثل المجلس 

االفتتاحية 

سير العمل

الخاتمة

3الدرس 

3الدرس 

.للمجلسكمرشحينمناسبةمنصةكتابةالطالبسيختبر

مسار النشاط

word clouds/ تشعب التكهنات •
.للتوسع بخصائص البرنامج-سيسأل المرشد الطالب عما يعتقدون أنه يجب أن يتضمن برنامج مرشح مجلس الطالب 

.الخيارات وفقًا لخصائص المجموعةأحد اختر •

أسئلة للمناقشة

ما الذي أقنعك أكثر؟ ماذا أقل؟•

كيف يمكن للفصل أن يراقب على مدار العام الوفاء بالوعود التي قطعها الممثلون المنتخبون في المنصة؟•

هل هناك أي قضايا ال يتوقع من المرشحين طرحها على المنصة ألسباب أخالقية؟•

https://ecat.education.gov.il/wordclouds


برنامج انتخابي-انتخابات لممثل المجلس 

الفاتحة

سير العمل

الخاتمة

3الدرس 

3الدرس 

االنتخابيةالبرامجتحليل-بالخيار

:جماعيةمناقشةثم.(ساخرةكمحاكاةبعضهاتقديمتم)الطالبمجلسلمرشحيأكثرأوواحًدافيديومقطعشاهد

مرشح؟اختيارعلييجبهلمناسبة؟الركيزةهل

:بينهامنلالختيارفيديومقاطع

( תלמה ילין)גרצןמקס–1شريط❑

(ס יסודי"בי)נועה קורן –2شريط❑

(אולפנת ישורון)אוריה דהן –3شريط❑

ב אורט תעופה וחלל"חט–4شريط❑

(פרודיה)' פלטפוס'המערכון של –5شريط❑

(פרודיה)' דומינו גרוס'המערכון של –6شريط❑

بناء نموذج لبرنامج انتخابي-( أ)الخيار 

طالب ستكتب كل مجموعة منصة مرشح للفصل نيابة عن مجلس. لغرف بالزومسيتم تقسيم الفصل إلى مجموعات أو -تقسيم إلى مجموعات •

مجموعات وفقًا لعدد إذا كان معروفًا عن الطالب الذين يرغبون في التقدم للحصول على تمثيل الفصل في المجلس ، يمكن تقسيم الفصل إلى)المدرسة 

ونصائح لكتابة برنامجارشادات(. المرشحين

.عرض البرامج االنتخابية على الجلسة الكاملة والمناقشة-في الجلسة المكتملة •

https://www.youtube.com/watch?v=U9ZdjUx3TWw&ab_channel=OfficialBoombaThelma
https://www.youtube.com/watch?v=thBgtKYuiUo&ab_channel=NoaKoren
https://www.youtube.com/watch?v=K5x017hudGs&ab_channel=%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%AA%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=CSuHGDxOrgg&ab_channel=AdomediaTV
https://www.youtube.com/watch?v=H1794DS8rJs&ab_channel=%D7%92%D7%9C%D7%A2%D7%93%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://www.youtube.com/watch?v=d6a4p2Oiwrw&ab_channel=AssafEdri
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


3الدرس 

3الدرس 

مبادئ توجيهية لكتابة منصة انتخابية

ما هي الركيزة 

رشحين في بغرض إقناع الم( مكتوب أو يتم تسليمه شفهيًا في خطاب)البرنامج االنتخابي هو نص جدلي 

.االنتخابات
ريدون في المنصة ، يذكر المرشحون نواياهم ، ويحددون خصائصهم ونظرتهم للعالم ، باإلضافة إلى ما ي

.فعله إذا تم اختيارهم لهذا المنصب
:عادةً ما تتضمن منصة االنتخابات لتمثيل الطالب في مجلس الطالب الموضوعات التالية

(اسم المرشح ، الدرجة)عرض شخصي •
(يارهلماذا يجب على الناخبين اخت)الميزات الخاصة التي يمتلكها المرشح والتي تناسب المنصب •
(إذا تم اختيارهبهما ينوي المرشح القيام )اقتراحات للتنفيذ •
.."(لذلك عليك أن تختارني ( "جملة ختامية تلخص سبب أهمية اختيار مرشح•
(جملة قصيرة وجذابة ، ويفضل أن تكون في القوافي)شعار •

:يجب على المرشحين التأكد من
.صياغة واضحة وصحيحة•
.تصحيح الهجاء وعدم وجود أخطاء إمالئية•
المذياع االجتماعي–لكتابة البرنامجاضافيةللتوسع ونصائح !بهاتجنب تقديم وعود لن تتمكن من الوفاء •

https://www.youtube.com/watch?v=3GKz11k5RIg&ab_channel=YanivGat


عملية ديمقراطية صفية-انتخاب ممثل المجلس 

3الدرس 

3الدرس 

الفاتحة

سير العمل

الخاتمة

أسئلة للمناقشة والتفكير

كيف يمكنك . همة لهمفي الفصل ، اختار الطالب ممثليهم في المجلس اعتقاًدا منهم أن المندوبين سيكونون قادرين على تمثيلهم ودفع القضايا التي كانت م•

مساعدة المرشحين المختارين على تحقيق أهدافهم بعد اختيارهم؟

الدراسية؟والفصولالمدرسةأنشطةقيادةفيالمشاركةالمنتخبينغيرللممثلينيمكنكيف•

.ممثليهماختيارقبلمراعاتهاالناخبينعلىيجبالتياالعتباراتتقديم,מחדשמסלוללחשבالفيديونقدمسوفللختام،

.المدرسةطالبمجلسفيالفصللممثليوسريديمقراطياقتراعبإجراءالوحدةفصولنقلبعديوصى

االنتخاباتمسارالجراءعامةمالحظات

https://www.youtube.com/watch?v=52ck32IR-c8&feature=youtu.be


عملية ديمقراطية صفية-انتخاب ممثل المجلس 

3الدرس 

3الدرس 

الفاتحة

سير العمل

الخاتمة

االنتخاباتمسارالجراءعامةمالحظات

.للمجلسانتخابهمفيالراغبونالطالبيتقدمسوف•

لجميعالكالمقدقائعددنفس:المثالسبيلعلى)الفصلإلىمنصتهملتقديمواألطرالزمنيةالجداولنفسالمرشحينلجميعسيكون•

وإعداد،للحملةزانيةالمينفسوتقييدوتحديد،الدراسيالفصلفيمكتوبةمنصةلنشرمرشحلكلمحددتقويموتخصيص،المرشحين

.(ذلكإلىوما،موحدةاقتراعأوراق

لكلالممثلينعددعلىاعتماًدا)المجلسفيالفصلممثليالختيار(وشاشةاالقتراعبطاقاتاستخداميفضل)سرياقتراعهناكسيكون•

مثل،دواتاألباستخدامالتصويتإجراءأيًضايمكن.(المدرسةلوائحأوالمجلسلوائحفيالمحددالتمثيلمفتاحفيمحددفصل

MentimeterאוElectionrunner(المحمولةاألجهزةعلىتنزيلهأيًضايمكن).

ً الطبقةكلأماماألصواتعديجوزال• .االنتخاباتسريةعلىوللمحافظةالمرشحينجميعكرامةعلىحفاظا

.المختارينغيرالمرشحينكرامةعلىالحفاظمع،المختارينالمرشحينعناإلعالنسيتم•

https://ecat.education.gov.il/mentimeter
https://electionrunner.com/
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ערכים
تفاصيلقيم

وفرحة التعلمالمعرفهحب 
تشجيع الفضول واالهتمام1.

السعي للتميز والقدرات على أكمل وجه2.

الفكر والمبادرة المستقلة3.

االلتزام بقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

بهاوااللتزام الدرزيه/االعتراف بالقيم اليهودية والديمقراطية1.

احترام رموز الدولة وحفظ القانون2.

خدمة مهمة 3.

المشاركة في العمليات الديمقراطية في المجتمع4.

االلتزام بالتراث الدرزي الفريد والقيم الثقافية لكل مجموعة 1.احترام قيم التراث والثقافة في دولة إسرائيل

احترام الثقافات والتراث للمجموعات المختلفة في البالد2.

كرامة اإلنسان واألسرة
احترام اإلنسان وحقوقه وثقافته وآرائه وحرياته األساسية 1.

الحفاظ على قدسية الحياة2.

احترام الوالدين ودائرة األسرة3.

العدالة االجتماعية والضمان المتبادل
التضامن ومساعدة اآلخرين1.

المشاركة االجتماعية والمدنية 2.

االلتزام بالطبيعة وتعزيز العدالة البيئية3.



  المدارس-المعرفة 
 
أهداف المجالس الطالبية ف

المنتخبةالتمثيليةالقيادة-الطالبمجلس

الطالبيالمجتمعأنشطةتستدعي.والمجتمعالمدرسةفيالديمقراطيةالقيمتعززالتيللشبابالتمثيليةالقيادةلتعزيزتعليميًاتحديًا،والشبابيةاالجتماعيةاإلدارةمنوإرشادبقيادة،المدرسةطالبمجلسيمثل

يتم.المجتمعوتجربةةبالمدرسالطالبارتباطوتقويةاألمثلالمناختعزيزفيالمدرسيةالحياةفيالمجلسمشاركةتساعد.المدنيةوالحقوقاإلنسانحقوقاحتراممعالفاعلةالمواطنةتجربةالطالبيةوالمجالس

."الشعبأجلمنالشعب"و"واألقليةاألغلبية"و،القانونومراعاة،الرأيعنوالتعبيرالمساواةفيوالحق،والحريةاإلنسانكرامة:مثل،والمبادئالقيمأساسعلىالمدرسةفيالطالبمجلسأنشطةتنظيم
المؤسسةوانينلقووفقًامكوناتهمعبالتنسيقويعمل،وغيرهمالخاصةاالحتياجاتذويوالطالبالمهاجرينمثلالفريدةالمجموعاتذلكفيبما،المدرسةفيالطالبجميعالمجلسيمثلأنالمفترضمن

.فيهايعملالتيالتعليمية

بالمدرسةالطالبمجلسأهداف

الناخبينوربطلجسرالسياساتلواضعيمنتدىأيفيالطالبتمثيلالواقعاألمربحكمديمقراطينظامفيالفاعلةالمواطنةقيمتعزيزالمدرسةجزيرةفيالجميعوبينالطالببينالديمقراطيةالقيادةثقافةتعزيز

وبروحالمتبادلاالحترامبقيمةالتمسكفياألخالقيالسلوكمعاييرتتبنىقيمةقيادةالمنتخبينوالمسؤولينالطالبمنالمجتمعفيغرسوواجباتهمالطالبحقوقرعايةالمدرسةوإدارةالداعمةوالهيئةوالطالب

،والتسويق،واإلعالن،القرارواتخاذ،المفاوضاتإجراءمثل)العامةاإلدارةأطرفيالسلوكيةالمهاراتلنقلالطالبجميعبينوالتمثيلالمسؤوليةقيمةتنمية.وتعدديديمقراطيحياةألسلوبمناسبة

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54:العامالمديرمنشورمن.(ذلكإلىوما،المعضالتومناقشات،والوساطة،العادلوالحل،النزاعاتمعوالتعامل

.(2011)"الطالبومجلسالشبابوحدةإدارة-المحليةالسلطاتقانون"و(2000)"الطالبحقوققانون"و"الطفلحقوقاتفاقية"بموجبالمدرسةطالبمجلسيعمل

الديمقراطياتفي.عبالشسيادةفكرةعلىالديمقراطيالنظاميقوم.االنتخاباتسياقفيشيءكلوقبلأوالً الشراكةهذهتتم.السلطةتحديدفيالمواطنونفيهيشاركالنظامأشكالمنشكلهيالديمقراطية

نوابوينتخبنيابيةانتخاباتتجرى،البرلمانيالنظامذاتالديمقراطيةالدولفي.للسلطةالشعبممثليانتخابفيهايتمالتياالنتخاباتفييشاركالجمهورأنحقيقةفيالشعبحكمعنالتعبيريتم،الحديثة

הדמוקרטירהמשטעקרונות:من.األقليةحقوقبدعمااللتزاممع،األصواتبأغلبيةالقراراتتُتخذ،الديمقراطيةفي.فيهاوالمقيمينمواطنيهاجميعحقوقحمايةالديمقراطيةتضمنأنيجب.الشعب
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8387.נוהניסן,המודרני

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=54
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8387


ويةالمجلس كأداة اجتماعية ترب-المعرفة 
-https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativatمشعليريفتالي مجالس الطالب والشباب كأداة تعليمية واجتماعية : ممارسة التربية المدنية: من البحث

beynayim/noseem_nilmadim/moezet-talmidim/

المحليةالمجالسو.أخرىناحيةمنالمحدداالجتماعيوالنظام،ناحيةمنالديمقراطيالمجتمعوبيروقراطيةقواعد-أوليةتعلمعمليةإنشاءأثناءوالشبابالطالبمجالسداخلباألنشطةالطالبتعريفسيتم"

والقيادةاالنتخابعملياتوالمواطنينمشاركةوطريقة،الديمقراطيالحكمنظامبهايُدارالتيللطرقأوليةدراسة(ذلكإلىوما،الشبابيةالمنظماتمثلالرسميةغيراألطرفيالشبابمجالسستكونوالتمثيلية

المساواة)ديمقراطيالالسلوكقيمقاعدةتعكسبطريقة،االجتماعيوسلوكهممدرستهمكبيئة-للطالبوالفوريةاألوليةالبيئةفياألوليةالمعلوماتهذهعلىالطالببهانعرضالتيالطرقستبدأ.داخلهم

علىالتأكيدالمهممن.ةالشخصيوالهويةالهويةبجوانباالنشغالسيكوناألساسيالمهماألساسأنيبدو.(والثقافةوالدينوالجنسيةواالنتماءالهوية)المجتمعيالسلوكقيمقاعدةو(األساسيةالحقوق،الجوهرية

-المتبادلبالتعرضسمحتبطريقةولكنشخصيًافقطليسللهويةالمختلفةالطبقاتكشفهوالهدفأنيعنيوهذا.(العامة-أو)والطبقةالشخصي:متوازيينمحورينفيسيتمالشخصيةالجوانبمعالتعاملأن
االنعكاسيوالفحصبحثالمنأجزاءعلىتحتويعمليةفهمالمهممنسيكون،الغرضلهذا.معاللعيشوحلولتوازناتإيجادإلىوالحاجة"المجتمع"لـاألوسعالتعقيدوبالتالي،اآلخربتعقيدالمتبادلوالتعريف

مختلفةطرقومختلفةنقاطفييفكرأنللمرءيمكن،المنهجيةالناحيةمن.المحددةالمجموعةأوالفصلفيطالبلكلالمختلفةالهويةمكوناتفيالجماعيةوالمناقشةالمشاركةمنأخرىوأجزاء،الفردي

حياةفيالرئيسيةتالشخصياأسئلةفيشخصيًااالنخراطأثناءالمختلفةالطالباهتماماتفياالنخراطأوعائليرمزأوصورةأوقصةخاللمنالعائلةسردكشفالمثالسبيلعلى:العمليةخاللللمشاركة

."التكوينيةاألحداثأوالطالب

سمح وبالتالي ، فإن مجلس الشباب هو أحد الهيئات التي ت. ا منهجزءً من هذا المنطلق، سيكون المشاركون قادرين على فهم مكانة مجلس الشباب في السلوك االجتماعي بشكل أفضل ، وحتى التأثير فيه وربما يكون "

؛ وداخله سيكون قادًرا على التأثير على آراء( وفقًا للمجالس المختلفة العاملة-إدارة المدرسة ، اإلدارة المحلية والوطنية )التأثير على اآلخرين . التأثير على الخطاب العام ذي الصلةوللشباب بالمشاركة في 

؟ (سوأن يكونوا شركاء فاعلين في المجل)هل سيرغبون في قيادته : من اآلن فصاعًدا ، سيتمكن الشباب أيًضا من تحديد دورهم في السلوك العام من حولهم. المشاركين وأنماط تعبيره وتأثيرهم على الخطاب األوسع

أي مجلس الطالب أو )سيجد كل من المشاركين مكانه أو مكانه فيما يتعلق بالجسد المعني "؟ هل سيوجهون نفوذهم إلى مجاالت االهتمام والنشاط األخرى الممنوحة لهم؟ "الخارج"هل يريدون التأثير عليها من 

."ويقرر كيف سيتصرف( مجلس الشباب

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/hinuch-hevrati/chativat-beynayim/noseem_nilmadim/moezet-talmidim/


انتخابات مجلس الطلبة-المعرفة 

تمت الموافقة على . تحتوي اللوائح على مجموعة من اللوائح واإلجراءات ، والتي هي مقياس لعمل المجلس القياسي. النظام العام وميثاق المجالس مجالس الطالب والشباب ملزمة بالتصرف وفقًا للوائح العليا

نائباً وممثلي مجالس الطالب 770من أصل 743صوت . ، في مؤتمر مجالس الطالب والشباب ، ومنذ ذلك الحين أعيد فتحها للموافقة عليها مرة كل خمس سنوات1997مايو 15اللوائح ألول مرة في 

.والشباب من جميع أنحاء الدولة لصالح النظام الداخلي

.المبادئ ملزمة لكل ممثل منتخب ، وتشكل مقياًسا لعمله. مبدأ أساسيًا تميز أنشطة مجالس الطالب والشباب12تستند اللوائح إلى 
:عشراالثنيإليكم المبادئ 

ة ، ولكن في موعد ال يتجاوز لخدمة الوطنية أو سنة واحدة من الخدمو ايجب أن يتم انتخاب كل ممثل في المجلس بطريقة ديمقراطية من قبل الهيئة التي يمثلها ، وتستمر فترة واليته حتى يتم تجنيده في الجيش أ1.

.عاًما من العمر أو المدرسة الثانوية19
.لداخلي للمجلسم امن واجب كل مجلس أن يسمح بتمثيل جميع الهيئات المؤهلة فيه ، وإرسال ممثلين إلى المجلس وفق مفتاح تمثيل عادل ، منصوص عليه في النظا2.
.يُطلب من كل مجلس إعداد خطة رئيسية سنوية تخضع لتغييرات دائمة وفقًا لألمر المؤقت3.
.يلتزم كل مجلس بانتخاب رئيس ونائب لمدة عام واحد4.
.انتخاب أعضاء المجلسبهامن واجب المجلس أن يحدد بشكل مسبق وديمقراطي الطريقة التي يتم 5.
.من واجب كل مجلس اتخاذ قراراته بشكل ديمقراطي وفق قواعد المجلس6.
.من واجب كل مجلس تحديد نظامه الداخلي وطرقه والحصول على موافقة الجلسة الكاملة للمجلس7.
.يطلبهاالدقيق لألصوات ، وعرضها على منجيليلتزم كل مجلس بكتابة محضر اجتماع يتضمن حضور أعضاء المجلس ، وموضوعات المناقشة في االجتماع ، والقرارات المتخذة وأسبابها ، والتس8.
.من واجب كل مجلس أن يجتمع بانتظام9.

.، إال في الحاالت التي توافق عليها لجان التحكيم" اللوائح العليا"يتعين على كل مجلس كتابة لوائح ال تتعارض مع 10.

.من واجب كل مجلس انتخاب ناقد بطريقة ديمقراطية11.

ال يجوز لممثلي مجلس الطالب والشباب تمثيل المواقف الحزبية نيابة عن الشباب في أي منتدى12.

https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/young-leadership/student-and-youth-council-structure : المصدر

شباب من فهم دور يجب أن يشمل أيًضا التجربة التجريبية ، التي ستمكن البليستند المفهوم التربوي لتعزيز القيادة الشبابية التمثيلية إلى االعتراف بأن تعليم الديمقراطية ال يمكن أن يعتمد فقط على النظرية ،"

: "من". )من بعدي . ومسؤولية الناخب. وأهمية القائد في الديمقراطية بشكل صحيح واستيعابها Becoming Citizens" ، تقرير Kremnitzer ،1996)

https://students.education.gov.il/social-and-enrichment-activities/young-leadership/student-and-youth-council-structure


حول هذا الموضوعبها األفالم الموىص 
(الطول الكامل)

(دقيقة50وساعة )שתיקה רועמת •

(دقيقة49وساعة )יסטיות'סופרג•

(دقيقة28وساعة )מללההוא קרא לי •

(دقيقة14وساعة )בדרך לבית הספר •

(دقيقة44وساعة )החלום של מרטין •

اضغط هناالكامل االفالمإلى مجمع 
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