
التربيهالمجمع الوطني لحصة 

:  موجهه بموضوعتعليميهوحده 

االقتصاديهاالزمهاجتماعيه في ظل مسؤوليه
العاشر حتى الثاني عشر: موصى لصفوف

وشبيبهمجتمع اداره

واستكمالاعداد, برامج, قسم المضامين

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

مسؤوليه اجتماعيه في ظل االزمه االقتصادية

ني العاشر حتى الثا: وحده تعليميه موجهه موصى لصفوف
عشر

(آن فرانك)“ ال احد وال مره لم يفقر من العطاء”

مشاركه ومسؤوليه, تداخل: محور
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مدخل للمعلم

مناقشة معضلة1.

ربط الموضوعات الحالية بمادة الدراسة2.

االداءفهم 3.

تطوير وجهات نظر متنوعة4.

معرفة المختلف5.

تشجيع مداخالت اجتماعيه6.

تمارين المواقف7.

3الدرس 1الدرس  2الدرس 

قيممهاراتمعرفه

الممارسات

االقتصاديهاالزمهاجتماعيه في ظل مسؤوليه: الوحدهموضوع 

معاناةفيوتسببتاقتصاديًاالسكانشرائحجميعكوروناأزمةضربت

وعيزيادةهوالوحدةمنالغرض.الضيق/األزماتمناألسرمنالعديد

وأيًضاوالتعاطفالحساسيةإلظهار،االقتصاديةاألزمةنفسحولالشباب

.الوضعلتحسينبهالقياميمكننامالفحص

دقيقة45لُمكيفدرسكل،دروسثالثةالوحدةتتضمن

.بلزومتقريب
:يجب أن تختار أحد الدروس الثالثة

الضائقة االقتصادية في زمن األزمة–1الدرس

هبة العطاء–2الدرس

י!إذن من هذه مسؤوليته على أي حال ؟–3الدرس

التفكير,  وضوح لغوي: عقالنيه

ح وضو, النقدي والتفكير اإلبداعي

رقمي

الوعي : الشخصيهداخل 

الذاتي

,  يالوعي االجتماع:بين الشخصيات
االجتماعيالسلوك 

.المعرفهوحبالرأيحب•

ةدولفيوالثقافةالتراثقيماحترام•

.إسرائيل

.واألسرةاإلنسانكرامة•

ةيهوديكدولةإسرائيلبدولةااللتزام•

.وديمقراطية

.المتبادلوالضماناالجتماعيةالعدالة•

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
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1الدرس 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل

ذلكتبروايخلمالذينأولئكحتى)ماليةضائقةمنالعائالتمنالعديدعانت،كوروناوباءظهورمنذ،الماضيالعامفي

.(قبلمن

كورونادبعماليةمشاكلمنعائالتهمعانتأطفالقصةتحكيفيديومقاطعسلسلةمنقصيربفيديوالدرسسنبدأ

עניילדשלחלומו

:للمناقشةأسئلة•

عام؟بشكلالحياةعناألسرة؟أفرادعلىيؤثرالمنزلفيالماليالوضعفيالتغييرأنتعتقدكيف•

الشارعفيشونيعيأشخاًصادائًماليسواهؤالء)الفقرتحديددائًماالسهلمنليسأنهالفيديوفيترىأنيمكنك•

ه؟ستساعدكيفالمساعدة؟إلىيحتاجماليةضائقةفيحولكمنشخًصاتعرفتزالالكيف،(نعتقدكما

https://www.youtube.com/watch?v=KlvwcDvxdPg&t=137s


1שיעור 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل
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1الدرس 

وإدراكنالناحولمناالنتباهولكن،ماليةضائقةمنيعانونالذينحولنامناألشخاصتحديددائًمايمكنناال،رأيناكما

جملةكلةنهايفي.اآلنحتىعليهكناممافائدةأكثرسيجعلناتقريبًامكانكلفياآلنموجودةالماليةالضائقةأن

:التاليةالقاعدةباستخدامفوًرااإلجابةعليكيجب،عليكقرأتها

الكاميرابتشغيلقم-تساعدأنيمكن

او

الكاميراتشغيلأوقف-تساعدأنيمكنال

:الطالبإجاباتبعد-جملةكلنهايةفيأسئلة
مكنكيأنهكتبواالذينأولئكقبلمناقتنعتهلالمساعدة؟تستطيعالأنكتعتقدلماذاالمساعدة؟يمكنككيف•

أقنعك؟الذيماالمساعدة؟

فعلت؟ماذا؟(أسماءتسميةبدون)مشابهةحالةصادفتهل•



:جمل لإلحصاء

.صغارأطفالثالثةلديةجارك.بالخارجوتمطرأسرتهعنالكهرباءانقطع،الكورونابعداقتصاديةأزمةفيجارك.1

بسببمدرسةتوجدالألنهالمنزلفيواألطفال،تأتلمإذاالعملمنستُطردأطفاللخمسةوحيدهمعيلهأمعنعلمتلقد.2

.كوروناال

.الطعاملشراءماللديهوليسووحيدمسنالمحلصاحبأنتعلمأنت.كوروناانتشارعقبلمنزلكالمجاورالمحلإغالقتم.3

الالمخبزاحبص-كورونافيروسانتشاربسبباالرسالياتعنفقطالتسليمويتم.صباحكلمنهاتشتريالتيالمخبزإغالقتم.4

.يفلسوقداالرسالياتألصحابللدفعالماليملك
يحضرهاكانقبلمنالعلممعالمدرسةفيتكونالتياالجتماعيةاألنشطةيحضرالطالب،مؤخًرا.5



1שיעור 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1الدرس 

وانتشربيبأتلمنشبابأربعةقبلمنعامينقبلبدأ"االجتماعيةالثالجة"يسمىمشروععنمتفائلةبقصةسننهي

انميمكنه،زيادةووجباتاكللديهميجدونالذينوالشركاتلألشخاصيمكن،هذامنكجزء.البالدأنحاءجميعفي

.إليهايحتاجونالذينأولئكلصالحبالثالجةيضعوها

فيديو آخر على الثالجة االجتماعية

:والفكرللتلخيصأسئلة

فيك؟الفيديوأثارماذا•

وكيف؟قيادتهفيترغبالذياالجتماعيالمشروعهوما،نفسكفيفكر•

https://www.youtube.com/watch?v=H_ue7zhh0DE
https://www.youtube.com/watch?v=XJ4DZ0ULwQ4
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2الدرس 

الفاتحه

نهايه

سير العمل

."تأخذاناجلمناعطي"عبارةأحيانًانسمع

الجملة؟لكتعنيماذا

:”العطاء"القاموستعريف

.منحة.مقابلدونآخرغرضأوشخصإلىالشيءنقل.1

.والتقديربالحبيتمواللطفالمساعدة.2

بعد؟نعطيعندماعليهنحصلالذيماإذن

.قليالً مختلفةبطريقةالعطاءيظهرالذي“الدوالراتمعطف”الفيديومقطعاآلننشاهد

:للمناقشةأسئلة
.فيكالفيديوأثارهعماواحدةبكلمةعبر•
الفيديو؟فياألموالمشاركةفيرأيكما•

؟الدوالرتمعطفمنبدالً ستستخدمهاللعطاءواحدةطريقةاختر•

كورونا؟فترةخاللاالقتصاديةباألزمةالفيديويرتبطبرأيككيف•

https://youtu.be/Z_nuPlE2KU8
https://youtu.be/Z_nuPlE2KU8


1שיעור 

ة االفتتاحي

نهاية

سير العمل
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2שיעור 

.لمجتمعواوالمتلقيالمعطيالشخصدعمعلىقدرةللعطاء.األخالقيوااللتزاماالجتماعيةالمسؤوليةفيهتجسدالعطاء

.لآلخرفعلهيمكنناماعلىنظرةلنلق،اآلن

:النشاطمسار

علىقادرةوتكونالمجموعةأعضاءتهمفكرةمجموعةكلستختار.الزومفيالغرفحسبمجموعاتإلىقسمتسن•

عوتوزي،الطعامأوالمالبسجمع:أمثلة.بأزمةيمرونالذينحولكمنالمجتمع/العائالت/األشخاصمساعدة

سةجليفيوالتطوع،دراسيفصلوإعطاء،خصوصيةدروسوإعطاء،ويبموقعوإنشاء،الطعامأوالمالبس

.شابهوماالتطبيقخاللمنالسنلكباروالتسوق،أطفال
كيفيةيفونبحثمستديرةطاولةحولنجتمعسوفالشهرفيواحدةمرةولكن،الكاملةالجلسةفياآلنهذانقدملن•

.المشاريعهذه  فيتقدمنا
.العمللخطةوفقًاابدأ•

:العامةللمناقشةأسئلة
المشروع؟اختيارفيإلهامكمصدرهوما•

األثناء؟هذهفيواجهتهاالتيالصعوباتما•

باالستمرارية؟يتمتعأنهمنستتأكدكيفوأوتار؟جلديغشاءالفكرةستجعلكيف•

2الدرس 



:قم بإعداد خطة عمل ، ضع في اعتبارك هذه المقاييس

مساعدته؟نريدمن-المستهدفةالمجموعة.1

نساعد؟أننودطريقةبأي.2

المطلوبة؟المواردسنجمعكيف.3

اخترناها؟التيالمساعدةطريقةسنطبقكيف-العملطرق.4

ماذا؟عنالمسؤولهومن-األدوارتقسيم.5



1שיעור 

الفاتحه

نهايه

سير العمل
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2الدرس 

:الجملةلقراءةيتطوعالطالبمنأي

(لنكونابراهام)".ألمكتنسىأنعليك،آخرشخصقلبوجعلتخفيف"

:  أسئلة للتلخيص والفكر
لماذا اختيرت هذه الجملة لتلخيص الدرس؟ •

اذكر الحالة التي ساعدت فيها اآلخرين وتبرعت بنفسك•
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الفاتحه

نهايه

سير العمل

تأخذالتييأنكرإيتيأغنية-("متنوعهاشكالفي،مثليالماليينهناك)الماليين"أغنيةإلىباالستماعالدرسسنبدأ

."هوهذا"الخماسيةأداءإعادةفي-كوروناأيامفيجديًدامعنى

ً عظالنجاحكان.اسمهحملالذياأللبومفيثممنفردةكأغنيةالبدايةفي.2004عاممطلعفيالماليينأغنيةإصدارتم يما

 ً 2002عامفي.نتائجمنهذايومناحتىبهنشعروماآنذاكإسرائيلشعبكلبينيربطكانمااألغنيةوتناولت،وفوريا

.(موسيقيةأحداث-جافيشعوفرمن)عميقةاقتصاديةأزمة،العالمبقيةمع،إسرائيلودخلتالعقاراتفقاعةانفجرت،

:  أسئلة للمناقشة
ما رأيك في رسالة األغنية؟•

ما رأيك تعني الجملة؟". اليوم أنا ، غًدا أنت"لماذا تنتهي األغنية بجملة •

.هل علينا مسؤولية لمساعدة أولئك الذين يعانون من أزمة مالية؟ هل هذه مسؤولية الدولة وحدها؟ اشرحوا•

3الدرس 
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صاديةاقتضائقةمنالمجتمعفيالعائالتمنالعديدتعانيعندمااأليديمكتوفيالجلوسيمكنناالأنهنفهمنحن

.واجتماعية
يعرفالحيث-واحدسريعطاءمشروعاختيارأيًضايمكننا)واحدمجتمعيلمشروعدراسيفصلفيسنعمل،اآلن

.(رجحدونلمساعدتهمفرصةولديناتلقيهامنيخجلونأشخاصهناكيكونأحيانًا.مناذلكيتلقىأنهالمستلم

:النشاطمسار
وباتصعمنيعانونالذينالسكانيستهدفصفيلمشروعأفكاًراقدم،اإلنترنتعبرtriciderأداةباستخدام•

.العاممدارعلىلهبالترويجسنقومالذي(االجتماعيةالثالجةمثل)اقتصادية
.الرائدالمشروعالختيارالتصويتسيتم،اإلنترنتعبراألداةباستخدام•
.والمزيداتاالقتراحعلىوالردإضافيةاقتراحاتوتقديماألسئلةوطرحالتعليقاتكتابةخيارعلىاألداةتحتوي•

أسئلة للمناقشة
ماذا يفعل هذا ليجعلك تشعر؟ ماذا يعطيك؟•

ما هي التحديات التي ينطوي عليها التخطيط لمثل هذا المشروع؟•

كيف ستستمر في جعل المشروع ناجًحا؟•

3الدرس 
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بهاجلالتياألزمةقبلصامدينكانواالذينالناسقبلمنأحديالحظهاأندونتمرلماالقتصاديةالضائقةأنكما

ً تضررتمنطقتنافيالعائالتمنقليلغيرعدًداهناكأنرأينالقد.معهاكورونا قديمتعلىقادرونونحنماليا

.قليالً ولوالمساعدة

زمةبأيمرالذيصديقهمتجاهالمحميةمنلألعضاءالمتبادلةوالضماناتالطيبةالصداقاتعنبفيديوسننتهي

.ينهاركادالذيالمقهىفيلمساعدتهالجميعاحتشد.اقتصادية

القيامميعًاجيمكننا-محتاجلصديقاجتماعيوعملتعبئةإطارفيكانلقد،بالضرورةماليًا/ماديًاالتبرعيكنلم

!بذلك

: أسئلة للمناقشة للفكر
أكثر وعياً بالضائقة المالية بشكل عام؟ كيف؟ / هل جعلك الدرس أكثر يقظة •

انظر حولك وفكر في نفسك ، من يحتاج إلى مساعدتك وكيف يمكنك مساعدته؟•

3الدرس 



2030مهارات الخريج 

عناوين #
نوع المهارات

عقليهمهارات

1 وضوح لغوي

2 وضوح رياضياتي 

3 وضوح علمي

4 نقديتفكير

5 عملي تفكير

6 وضوح رقمي

الشخصيهداخل مهارات

7 معرفة ذاتيه

8 توجيه شخصي

مهارات بين الشخصيات

9 معرفه اجتماعيه

10 سلوك اجتماعي

11 وضوح عام

جسديهمهارات 12 وضوح جسدي وصحي

הכשרה,תוכניות,תכניםאגף

והשתלמויות



قيم

قيم
تفاصيل

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.

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

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.

הכשרה ,תוכניות ,תכניםאגף

והשתלמויות



סרטים
הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
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https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/maagar-sratim/

