وزارة التربية والتعليم

القطري لحصص التربية
المج ّمع
ّ
وحدة تعليميّة في موضوع:

المدرسي كأداة لتطبيق الديموقراطية "
" مجلس الطالب
ّ
وحدة مدمجة -هجينة ( ) Hybrid

العربي
إدارة المجتمع والشباب -قسم المجتمع
ّ
قسم المضامين ،البرامج ،التأهيل واالستمماالت

وزارة التربية والتعليم

ديموقراطي
المحور :نمط حياة
ّ
المدرسي كأداة لتطبيق الديموقراطية
مجلس الطالب
ّ
لصفوف الثامن -التاسع

" كُن أنت
التغيير الذي تتمنى أن تراه

في العالم "
) المهاتما غاندي )

" الفلسفة التربويّة القائلة بتنمية قيادة شابة تمثيلية ترتمز على االعتراف بأنّ التربية ال يممنها االعتماد فقط على
النظريّة ،إنما عليها أن تضم أيضًا متعة التجربة التي تممّن أبناء الشبيبة من فهم وتذويت وظيفة وأهميّة القائد في
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المدرسي كأداة لتطبيق الديموقراطية
مجلس الطالب
ّ

ديموقراطي
المحور :نمط حياة
ّ

لصفوف الثامن -التاسع

مهارات

معلومات:

ذهنيّة -إدراكيّة :تفكير ناقد ،تفكير
ي.
ي ،تـَـنـ َ ُّـور تكنولوج ّ
إبداع ّ
ي ،تـَـنـَ ُّـور
شخصيّة :وعي شخص ّ
ي.
ذات ّ
ي ،إدارة
بيشخصي :وعي اجتماع ّ
ّ
ي.
اجتماعية لألمور ،تـَـنـ َ ُّـور عالم ّ

مجلس الطالب في جهاز التربية يم ّكن الطالب وأبناء الشبيبة من
المرور بتجربة نمط حياة ديموقراطي :تجربة عمليّة وجوهريّة.
أمامكم وحدة تعليم هجينة تتضمن ثالث حصص في هذا المجال -مدة
ك ّل حصة  45دقيقة.
فيما يلي الحصص الثالث:
ي -مجلس الطالب ...ماذا ينفعني؟
الحصة األولى -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي -يبدأ التغيير بي.
الحصة الثانية -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي انتخابات لممثل المجلس ،سيرورة
الحصة الثالثة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ديموقراطية صفيّة.
هدف الوحدة :عن طريق هذه الوحدةّ ،
يطلع الطالب على وجود
يمرون بتجارب اختيار
مجلس الطالب ،يفهمون مهامه ومدى تأثيرهّ ،
مضامين وفي النهاية يقومون بإجراء انتخابات ديموقراطية بهدف
اختيار عضو مجلس طالب يمثّل صفهم .نوصي بالقيام بهذه ال َمه ّمة
ي كتهيئة النتخابات مجلس
في األشهر األولى من العام الدراس ّ
الطالب.

موضوع الوحدة:

قيم
• تشجيع حب االستطالع واالهتمام.
• التطلّع نحو التميّز وتحقيق القدرات.
• تفكير مستقل ومبادر.
مهارات
• االشتراك في سيرورات
ديموقراطية في المجتمع.
• احترام اإلنسان وحقوقه.
قيم
• التضامن ومساعدة اآلخرين.
• المشاركة االجتماعيّة والمدنيّة.

تطبيقات
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ي.
ربط المواضيع اليوميّة بالمادة التعليميّة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
تطوير وجهات نظر متنوعة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
معرفة المختلف -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
تشجيع المشاركة االجتماعية -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
بناء المعرفة في بيئة رقمية -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
تعرف إلى المشاكل وحلولها -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

تطبيقات

مصادر
مج ّمع االفالم

الحصة األولى
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الحصة األولى

افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

مجلس الطالب ...ماذا ينفعني؟

سس؟ ما هي أهداف تأسيسه ومن أجل من؟
خالل هذه الحصة ،سنقف عند أهميّة مجلس الطالب في المدرسة :لماذا تأ ّ
تـشـعـيـبـي.
سع :أهداف مجالس الطالب في المدارس -رابـط
معلومات إضافيّة للتو ّ
ّ
سسات التربويّة.
الصف ) رسالة -رابـط
نعرض ( من خالل تطبيق الزوم أو في
تـشـعـيـبـي من أحد المؤ ّ
ّ
ّ
سسة أو دعوته لقراءة الرسالة أو إلقاء خطاب مشابه لمحتوى الرسالة.
يمكن تسجيل ڤيديو ألحد أعضاء الهيئة اإلداريّة في المؤ ّ
أسئلة للنقاش:

تـلـخـيـص

• ما رأيكم بالرسالة؟
• برأيكم ،لماذا كتبت الرسالة بمشاركة ممثّلي الطالب؟ علّلوا إجابتكم!
• برأيكم ،هل عمليّات التنجيع جيّدة؟ علّلوا!
• هل لديكم اقتراحات أخرى للتنجيع؟ ما هي؟

الحصة األولى
وزارة التربية والتعليم

الحصة األولى

سسة التربويّة
رسالة إدارة المؤ ّ
أولياء األمور ،المعلّمين والطالب األعزاء،
لقد أثّر تقليص ميزانيّات من قبل وزارة التربية والتعليم والسلطة المحليّة سلبًا على ميزانيّة المدرسة ،وأدّى إلى
مصاعب ماديّة كثيرة.
ّ
مضطرون إلى أن نتّخذ خطوات تنجيع مدرسيّة:
لذلك ،نحن
أ .إلغاء احتفاالت األعياد والمناسبات.
ب .إغالق الكشك -الكافتيريا في المدرسة.
ت .إلغاء حصص التربية لصالح تقوية التعلم قــُـبـَـيـْـل االمتحانات.
ث .تقليص منتخبات الرياضة.
جـ .إغالق فرع االتصاالت.
حـ .جميع الرحالت ،الجوالت والفعّاليّات خارج المدرسة تُقام في مجال حتى  20كم من أجل االقتصاد في
مصاريف السفريات.
قررنا ح ّل وإلغاء مجلس الطالب في المدرسة.
وباإلضافة إلى ما تقدّم ،كجزء من خطوات التنجيعّ ،
سسة ديموقراطية.
ي أنّه ليس مؤ ّ
نحن ال نرى أهميّة لمجلس الطالب في المدرسة وكم بالحر ّ
أُتّخذ القرار أمس خالل جلسة اإلدارة المدرسيّة وتم تحويله إلى لجنة أولياء األمور المدرسيّة لالطــ ّـالع عليه.
نشكر لكم دعمكم وتفهمكم.
باحترام،
سعيد فرح
مدير المدرسة

الحصة األولى
وزارة التربية والتعليم

الحصة األولى

سسة التربويّة
رسالة أخرى من إدارة المؤ ّ
ّ
األعزاء،
أولياء األمور ،المعلّمين والطالب
أُتّخذ القرار اليوم في جلسة اإلدارة المدرسيّة وتم تحويله إلى لجنة أولياء األمور المدرسيّة لالطــ ّـالع على
مضمونه
إلعالمكم بالمستجدّات:

ي ابتدا ًء من يوم غد إلى صالح التقوية في مواضيع الـبـچـروت .كل من
تُ ّ
حول غرفة فعاليّات المجلس الطالب ّ
لديه أسئلة أو استفسارات ،اقتراحات أو مشاكل ُوجهت حتى اآلن إلى مجلس الطالب يمكنه تحويلها ابتدا ًء من
اليوم إلى سكرتارية المدرسة.
باحترام،
سعيد فرح
مدير المدرسة
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الحصة األولى

افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

تـلـخـيـص

والقيمي لعمل مجلس الطالب
القانوني
المبدأ
ّ
ّ

المرحلة األولى:
فكروا بأفضل طريقة تتوجهون بها إلى إدارة المدرسة إلقناعها بأنه لــزامـًـا أن يكون في المدرسة مجلس طالب؟
ي في
ممكن كذلك القيام بمحاورة بين مجموعتين من الطالب حيث تَعرض إحدى المجموعتين أفكارا وآراء حول تأييد وجود مجلس طالب ّ
المدرسة واألخرى تعارض األمر.
المرحلة الثانية:
تـشـعـيـبـي ).
ي أو بواسطة تطبيق الزوم -رابـط
اآلن ،يتوزع الطالب إلى مجموعات تتكون الواحدة منها من  5 -4طالب ،في
ّ
الصف ( وجاه ّ
ّ
تحضّر ك ّل مجموعة ّ
خطة عمل تهدف إلى تغيير قرار إدارة المدرسة بشأن ح ّل مجلس الطالب ،يمكن االستعانة ببطاقة ال َمه ّمة -رابـط
تـشـعـيـبـي.
ّ
المرحلة الثالثة :استعراض خطط العمل أمام كامل الهيئة أو أمام مندوب من إدارة المدرسة.

التفاعلي :Jamboard
نقاش في أعقاب إجابات الطالب وفي أعقاب النتائج التي تظهر في اللوح
ّ
• هل هنالك مواضيع في المدرسة أو في جهاز التربية تُلزم مشاركة ممثلين عن الطالب؟ أذكر بعض هذه المواضيع؟
• هل تعلمون أنّه ،في ك ّل مدرسة ،يجب أن يمون مجلس طالب وبحسب صالحيّة منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم -رابـط
س ّن في المنيست؟ برأيمم ،لماذا تم اختيار
تـشـعـيـبـي وكذلك بحسب صالحيّة قـانـون حـقـوق الـطــَّـالـب -رابـط
تـشـعـيـبـي والذي ُ
ّ
ّ

جهات ذات درجة عالية جدا من المسؤولية لضمان هذه الحقوق؟

الحصة األولى
وزارة التربية والتعليم

الحصة األولى

والقيمي لعمل مجلس الطالب
القانوني
المبدأ
ّ
ّ

بطاقة َمه ّمة
ف ّكروا ،ما هي الطريقة الصحيحة للتو ّجه إلى إدارة المدرسة وإقناعها بأنّه من الملزم أن يكون مجلس طالب في المدرسة؟
• كيف يمكن تجنيد طالب من المدرسة لهم نفس تفكيركم وآراءكم؟ ( انستچـرام ،استمارة وما شابه.) ...
ي مقبول :رسالة،
• ما هي األدوات التي ستستعينون بها في نضالكم ضد قرار إدارة المدرسة؟ ( كل إجراء ديموقراط ّ
مقابالت ،اجتماع ،نقاش ،عرض في لوحة اإلعالنات ).
ي:
• ما هي االدعاءات المركزيّة التي تريدون عرضها؟ في تنفيذ ال َمه ّمة ّ
تطرقوا إلى المبادئ التالية -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي.
احرصوا على إجراء حوار محترم وحضار ّ

الحصة األولى
وزارة التربية والتعليم

الحصة األولى

والقيمي لعمل مجلس الطالب
القانوني
المبدأ
ّ
ّ

أكتبوا األمور المه ّمة بحسب المبادئ التالية:
جملة افتتاحيّة:
• نطلب اليوم أن نثبت أنه ( ...يجب أن يكون في المدرسة مجلس طالب ).
• إننا نتقدّم إليكم لندّعي ولنثبت أمامكم ،الهيئة االداريّةّ ،
أن قراركم يُعارض مبادئ الديموقراطية...
• إننا نتقدّم إليكم لنثبت ّ
أن ُوجوب تأسيس مجلس طالب راسخ في وثائق ُملزمة ( قوانين ،منشور مدير عام وزارة التربية ،تعليمات مختلفة ).
األمور ال ُمه ّمة:
ي هو ّ
أن...
• إدّعاؤنا األساس ّ
• سنُثبت أمامكم اليوم ّ
سسة التربويّة ).
بان ( ...مجلس الطالب هو جهة تمثيليّة وديموقراطية تعطي الشعور بالمشاركة وبانتماء الطالب إلى المؤ ّ
• ليس هناك ،وال يمكن أن يكون خالف ألنّه...
 وصف سيرورة النقاش:
نعرض أمامكم اليوم تعليالت طرحناها بمشاركة طالب المدرسة من جميع الطبقات ،تعليالت تدعم ادّعاءنا ّ
بأن...

جمل تلخيصيّة:
سسة وبحقهم في التعبير.
ي بهدف عدم اإلضرار بانتمائهم إلى المؤ ّ
• نطلب منكم أن تستجيبوا لطلبات الطالب الذين يطالبون بحقهم في التمثيل المدرس ّ

الحصة األولى
وزارة التربية والتعليم

الحصة األولى

افـتـتـاحـيـ ّـة

ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

نماذج لفعاليّات مجالس طالب في المدارس

خالل هذه الحصة:
•

استعرضنا أهميّة مجلس الطالب ووظيفته كجهة منتخبة وتمثيليّة تسمح بمشاركة وتأثير الطالب في الحياة المدرسيّة.

•

مررنا بتجربة كتابة ادّعاءات إلقناع إدارة المدرسة بضرورة وجود مجلس طالب وبضرورة إجراء نقاش مع مندوب اإلدارة.

في النهاية ،لنشاهد الفيلم القصير حول فعاليات مجلس ّ
ي في أم الفحم لنتعرف من خالله إلى مجاالت عمل المجالس
الط ّالب البلد ّ
البلدية! قوموا بفتح الرابط وبمناقشة الفيلم باالستعانة باألسئلة التي تليه.
• مـجـلـس الـطــ ّ ّ
ي.
ـالب الـبـلـد ّ
ي -أم الـفـحـم -ڤـيـديـو قـصـيـر -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

تـلـخـيـص

أسئلة للنقاش:
• ما هي مجاالت عمل المجالس الطالبية والبلدية؟
• بعد مشاهدة الفيلم ،برأيكم ،لماذا من المه ّم وجود مجلس طالب في مدرستكم؟
• في أعقاب النقاش خالل الحصة -هل غيرتم موقفكم بشأن أهميّة مجلس الطالب في المدرسة؟ لماذا؟
يخص عمل مجلس ّ
ي ،بعد مشاهدته ،هل وكيف
• الفيلم مبادرة لنشر الوعي فيما
ّ
الط ّالب البلد ّ
ستساهمون في تأسيس مجلس طالب ذي أهميّة ،مؤثّر ،ومنتظم في المدرسة؟

الحصة الثانية
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الحصة الثانية

الـتـغـيـيـر يـبـدأ بـي

افـتـتـاحـيـ ّـة

سنتعرف إلى مهام مجلس الطالب في الحياة المدرسيّة وفي البلد ،وسندرك أهـمـيـ ّـتـه للطالب.
خالل هذه الحصة،
ّ
تـشـعـيـبـي.
سع :مجلس الطالب كأداة تربويّة -اجتماعيّة -رابـط
لمعلومات إضافية وللتو ّ
ّ

ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـ ّـة

وتتطرق
يتطرق الفيلم إلى تشجيع المواطنين على ممارسة حقّهم في التصويت،
فيما يلي رابـطـان تـشـعـيـبـيـّـان لفيلم وألغنية
ّ
ّ
األغنية إلى القيم التي تعمل وفقها المجالس الطالبية.
قوموا بفتح الرابطين وبمناقشة الفيلم واألغنية باالستعانة باألسئلة التي تليهما.
" حـمـلـة سـائـق سـيـّـارة األجـرة -شـرطـة
الـتــَّـذَمـّـر " -ڤـيـديـو قـصـيـر -رابـط
ي.
تـشـعـيـبـ ّ
هذا الفيلم جزء من حملة لتشجيع المواطنين
على ممارسة حقّهم في التصويت بشكل
حر.
ي ّ
ديموقراط ّ

تـلـخـيـص

" بـالـقـيـم نـعـلـو " -سـاجـدة ولـيـد طـه-
مـجـالـس الـطـالب فـي لـواء الـمـركـز-
ي.
أغـنـيـة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
هذه األغنية من إبداع نخبة من فناني المجالس
الطالبية في لواء المركز لنشر القيم األخالقية
السامية ومكافحة ظاهرة العنف في مجتمعنا.

أسئلة للنقاش:
• لماذا من المهم أن يمارس المواطن حقه في التصويت؟
• أية قيم أخالقية تشير إليها األغنية؟
• تتصدّى األغنية لظاهرة سلبية يعاني منها مجتمعنا ،ما هي هذه الظاهرة؟ اطرحوا أفكارا لمكافحتها!
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افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

تـلـخـيـص

مجاالت عمل مجلس الطالب في المدرسة

نستعرض أمام الطالب عدة مواضيع ومشاكل في الحياة المدرسيّة ،ونحاول معهم اإلجابة عن السؤال :كيف يمكن لمجلس الطالب أن يأخذ دوره في إيجاد حلول
للمشاكل الطارئة وفي معالجة المواضيع المختلفة؟
سير الفعاليّة:
المرحلة األولى:
تـشـعـيـبـي Padlet -أمورا ومواضيع تضايقه في المدرسة ويودّ أن
ي مـنـصـّـة بـادلـيـت -رابـط
• إ ّمـا
شخصي ( بدون اسم ) -يكتب ك ّل طالب في اللوح التفاعل ّ
ّ
ّ
يغيّرها وأن يجد لها حال أو:
• أزواج -نخرج إلى ساحة المدرسة ،نختار زوايا وأماكن في محيط المدرسة نودّ أن نجدّدها أو نغيّرها ،ويمكن أن نأخذ رأي الطالب والمعلّمين حول إمكانيّة
ي.
تحسين األجواء المدرسيّة ( يمكن بواسطة الهاتف ) .تُرفع الصور واالقتراحات إلى تطبيق بادلت Padlet -الصفّ ّ
• نرتّب األفكار التي طــُـرحـت في تطبيق البادلت في تصنيفات :اجتماعيّة ،تعليميّة ،عمليّة ،عالقات معلمين -طالب.
تـشـعـيـبـي ،zoom -يقسم المربي الطالب إلى مجموعات
الصف أو في غرفة افتراضيّة عن طريق تطبيق الزوم -رابـط
• المرحلة الثانية :مجموعات -في
ّ
ّ
بحسب التصنيفات التي تم ترتيبها في تطبيق البادلت .كل مجموعة تقترح طرق عمل للتعامل مع المشاكل والمواضيع التي وردت في مجالها ،وتتحضّر
لعرضها أمام كامل الهيئة.
• المرحلة الثالثة :كامل الهيئة -تحاول ك ّل مجموعة إقناع سائر المجموعات بمدى أهميّة المجال الذي عملت عليه ،بهدف ّ
أن يعالج مجلس الطالب في المدرسة
ي القريب.
الموضوع خالل العام الدراس ّ

أسئلة للتفمير والنقاش:
•
•

•

ما هي الميزة في التوجه إلى معالجة أمر ما عن طريق مجلس الطالب؟
ي؟ هل على مجلس الطالب أن يو ّجه مواضيع إلى جهات خارجيّة للمعالجة ( ً
مثال السلطة المحليّة،
برأيكم ،ما هي مجاالت عمل مجلس الطالب المدرس ّ
ي )؟
ي أو القطر ّ
مجلس الطالب البلد ّ
ي أو اللّوائ ّ
كيف يمكنكم التأثير في المواضيع التي يعالجها مجلس الطالب؟
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افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

ننهض ونعمل...

الصف ،مواضيع تــ ُـزعـج الطالب وتضايقهم في المدرسة ،وكذلك تط ّرقنا إلى
خالل هذه الوحدة ،عالجنا مواضيع طرحت في
ّ
المدرسي.
قدرتنا على التغيير والتحسين والتطوير في المدرسة عن طريق مجلس الطالب
ّ
فيما يلي بعض األفالم القصيرة التي تعرض نضاالت مجالس الطالب في إسرائيل من أجل التغيير:
ي استعراض لبرنامج تقليص الفجوات الذي أعدّته وزارة التربية والتعليم.
 تقليص الفجوات في التعليم -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي-
 نـمـوذج تـحـسـيـن جـودة الـعـمـل P.D.C.Aخ .ن .ف .ع ( خـطــ ّـط ،نـفــ ّـذ ،افـحـص ،اعـمـل ) -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

فيلم قصير يعرض أربع خطوات لتحسين جودة العمل.

تـلـخـيـص

أسئلة للنقاش والتفمير:
عرض في الفيلمين من أفكار؟ لماذا؟
• هل تؤيّدون ما ُ
ي أن يُساهم ويُشارك بشكل فعّال في نجاعة العمل داخل المدرسة ( بحسب األفكار التي عرضت
• كيف يمكن لمجلس الطالب المدرس ّ
في الفيلمين )؟
ي،
ي ( مشاركة مجلس الطالب البلد ّ
ي ،االجتماع ّ
ي ،القيم ّ
• برأيك ،هل يُمكن لمجلس الطالب المساهمة في رفع المستوى التعليم ّ
ي ).
ي ،القطر ّ
اللوائ ّ
ي.
للتو ّ
سع :عجلة المجالس -مبنى مجالس الطالب وأبناء الشبيبة في إسرائيل -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
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ننهض ونعمل...
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افـتـتـاحـيـ ّـة

ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

تـلـخـيـص

انـتـخـابـات مـمـثــ ّـل مـجـلـس الـطــّـ ّالب -صـفـات الـمـمـثــ ّـل

ي ( والذي يعمل
كما في الجهات التمثيليّة األخرى في إسرائيل ،كالكنيست أو السلطة المحلية ،كذلك هو األمر في مجلس الطالب المدرس ّ
على تمثيل كافّة طالب الصفوف في المدرسة ) يتم انتخابه وفق سيرورة انتخابات ديموقراطية.
وسنمر بتجربة سيرورة
ي الطالب مالئم ألن يكون ممثّل مجلس طالب،
ّ
خالل هذه الحصة؛ سنفحص صفات ممثّل مجلس الطالب ،وأ ّ
انتخابات ديموقراطية يشارك فيها كافة الطالب.
تـشـعـيـبـي
مـعـلـومـات إضـافـيـّـة لـلـتـّـوسـّـع :انـتـخـابـات لـمـجـلـس الـطــ ّ ّـالب فـي الـمـدرسـة -رابـط
ّ
زوجي:
شخصي أو
•
ّ
ّ
تـشـعـيـبـي ).
يعرض المربي صورا لحيوانات أمام الطالب ( مـرفـق نـمـوذج -رابـط
ّ
الصف في مجلس الطالب ،ويقوم كل
يختار كل طالب صورتين أو ثالث من صور حيوانات ذات صفات مقبولة ومطلوبة تالئم ممثّل
ّ
طالب بتعليل سبب اختياره.
• في كامل الهيئة:
ي وحول صفاته .في نهاية النقاش ،يستطيع الطالب اقتراح مر ّ
شحين
يدير المربي نقاشا حول مميزات مـمـثــ ّـل مجلس الطالب الصفّ ّ
ي ،كما ويمكنهم أن يقترحوا أنفسهم.
الختيارهم كممثّلين صفيّين في مجلس الطالب المدرس ّ
أسئلة للنقاش:
تتكرر ،غالبيتكم تتفقون على أنه مطلوب من ممثّل مجلس الطالب أن يتحلى بها؟
• هل هناك صفات ّ
عرضت هي لحيوانات قويّة ذات قدرات هجومية /دفاعية مميزة ،أم هل ت ّم اختيار صفات تدّل على التواضع و ُحسن
• هل أغلب الصفّات التي ُ
السلوك؟
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أي حيوان ،من المه ّم أن يتحلى بها ممثّلنا في مجلس الطالب؟
حيوانات وصفات -أيّه صفة ،تُميّـز ّ
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ـخـابـي
انـتـخـابـات ُمـ َمـثــ ِّّـلـي مـجـلـس الـطـالب -الـبـرنـامـج االنـت
ّ

افـتـتـاحـيـ ّـة

يمر الطالب بتجربة كتابة برنامج مالئم.
كمرشحين لمجلس الطالبّ ،

ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

سير الفعاليّة:
تـشـعـيـبـي.word clouds -
• شمس تداعي األفكار /تطبيق رابـط
ّ
يسأل المربي /المو ّجه الطالب:
تـشـعـيـبـي.
االنـتـخـابـي -رابـط
ي لمرشح مجلس الطالب -لـلـتـوسـّـع حـول الـبـرنـامـج
ّ
ّ
برأيكم ،ماذا يجب أن يشمل البرنامج االنتخاب ّ
تـشـعـيـبـي وفقا لمميزات المجموعة.
• اختيار إحـدى اإلمـمـانـيــّـات -رابـط
ّ

تـلـخـيـص

أسئلة للنقاش:
• ما الذي أقنعكم؟ وما الذي أقنعكم جدا؟
ي تنفيذ الوعود التي أعطاها المر ّ
شحون في برامجهم االنتخابيّة؟
• كيف يمكن للصف أن يتابع على مدار العام الدراس ّ
• هل هنالك مواضيع من غير المتوقــَّـع أن يقترحها المر ّ
شحون ألسباب تتعلق بآداب الوظيفة؟
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افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

ـخـابـي
انـتـخـابـات ُمـ َمـثــ ِّّـلـي مـجـلـس الـطـالب  -الـبـرنـامـج االنـت
ّ

انتخابي كنموذج:
اإلممانيّة األولى -بناء برنامج
ّ
ي .تكتب ك ّل
• تقسيم إلى مجموعات -يقسم المربي
ّ
الصف إلى مجموعات أو إلى غرف في تطبيق الزوم -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
مجموعة برنامجا انتخابيا للمر ّ
الصف ( إذا كان هناك طالب ،معلوم أنهم يريدون
ي من قبل
ّ
شح لمجلس الطالب المدرس ّ
الصف إلى مجموعات مالئمة لعدد المرشحين ) .نصائح
الصف في مجلس الطالب ،يُمكن تقسيم
تقديم ترشيحهم لتمثيل
ّ
ّ
ي.
ي -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
وتعليمات لكتابة البرنامج االنتخاب ّ
• كامل الهيئة-عرض البرامج االنتخابية أمام كامل الهيئة ،ونقاش.

اإلممانيّة الثانية -تحليل البرامج االنتخابية:
تـلـخـيـص

عرض فيلم أو أكثر حول مرشحين لمجلس الطالب ( قسم من هذه األفالم فيه محاكاة تــَـهـَـمــُّـمـِّـيــَّـة ( تقليد ساخر ) ،ث ّم
نقاش في مجموعات:
• هل البرنامج جدير باالهتمام؟ هل يعود التصويت ،على المرشـَّـح صاحب البرنامج ،بالفائدة؟
أفالم لالختيار:
ي.
• انتخابات رئاسة مجلس الطالب  2021 -2020المدرسة االعدادية " ب " -طرعان -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي
• أفكار انتخابيّة خطيرة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
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انتخابي
تعليمات لمتابة برنامج
ّ

االنتخابي؟
ما هو البرنامج
ّ
ي ( مكتوب أو ُملقى في خطاب ) يضعه أو يلقيه مر ّ
شح في انتخابات ،وغايته اإلقناع.
ي هو ّ
نص ادعائ ّ
البرنامج االنتخاب ّ
صرح المر ّ
شح بنواياه ،يتحدث عن صفاته وعن فلسفة حياته بالتفصيل وكذلك ع ّما ينوي القيام به في حالة ت ّم انتخابه للوظيفة.
ي يُ ّ
في البرنامج االنتخاب ّ
االنتخابي لتمثيل الطالب في مجلس الطالب يشمل ،عادةً ،المواضيع التالية:
البرنامج
ّ
الصف.) ...
• عرضا شخصيّا ( اسم المرشح،
ّ
• صفات مميّزة للمر ّ
شح تجعله مالئ ًما للوظيفة ( لماذا على الطالب التصويت له؟ وما الفائدة التي تعود عليهم إذا نجح في االنتخابات ).
• طر َح ّ
خطة عمل ( ماذا سيعمل المر ّ
شح في حال ت ّم انتخابه؟ ).
• جملةً ختاميّة تُل ّخص الفائدة المرجوة من التصويت له ( " لذلك من األفضل لكم أن تصوتوا لي.) " ...
• شعارا ( جملةً قصيرة ،سهلة االستيعاب ،من المفضل أن تكون سجعا ).
على المرشحين أن يشدّدوا على:
• أن يكون البرنامج مصاغا بلغة صحيحة وواضحة ،لغة مـنـقــ ّـحـة وبال أخطاء لغويّة.
• االمتناع عن إعطاء وعود ال يمكن الوفاء بها!

ي
مادة للتو ّ
ي -اإلذاعة االجتماعية -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
سع وإكراميات إضافية لكتابة برنامج انتخاب ّ
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افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

انـتـخـابـات ُمـ َمـثــِّّـلـي مـجـلـس الـطـالب -سـيـرورة صـفــِّّـيــ َّـة ديـمـوقـراطـيـ ّـة

ي " ،والذي يعرض بعض االعتبارات التي من
للتلخيص نعرض الفيلم " حساب مسار من جديد -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ضـل أن يدرسها المصوتون قبل اختيارهم ممثليهم.
المف ّ
ف في مجلس
نوصي بأن يُجري
الصف ،بعد تمرير حصص الوحدة ،انتخابات ديموقراطـيـ ّـة وسـريـ ّـة لممثلي الـصـّـ ّ
ّ
ي.
الطالب المدرس ّ
مالحظات عا ّمة إلجراء سيرورة انـتـخـابـيـّـة:
أسئلة للنقاش والتفمير:

تـلـخـيـص

•

خالل الحصة ،انتخب الطالب ممثليهم في مجلس الطالب ،إيمانا منهم بأن ُمـ َمـثــ ّـيـلـهـم قادرون على تمثيلهم وعلى
دفع مواضيع مه ّمة لهم إلى األمام .كيف يمكنكم مساعدة المرشـَّـحين المنتخـَـبين في تحقيق األهداف بعد انتخابهم؟

•

ـف؟
كيف يُمكن دمج المرشـَّـحين الذين لم يت ّم انتخابهم في ريادة فـعـالـيـ ّـات في المدرسة وفي الـصـ َّ ّ
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افـتـتـاحـيـ ّـة
ص ـل ـب
ُ
الـفـعـالـيـّـة

تـلـخـيـص

انـتـخـابـات ُمـ َمـثــِّّـلـي مـجـلـس الـطـالب -سـيـرورة صـفــِّّـيــ َّـة ديـمـوقـراطـيـ ّـة

تعليمات عا ّمة إلجراء سيرورة انتخابية:
• الطالب المعنيّون بالتر ّ
شح لمجلس الطالب يقدّمون ترشيحهم.
• يـُـعـطـَى جميع المر َّ
ـرا متماثلة ومتساوية لعرض برامجهم االنتخابيّة أمام
شحين جداو َل زمنيةً وأُطــ ُ ً
ف( ً
مثال :عدد دقائق متساو لجميع المر ّ
ي ،تخصيص جدول زمني
ال ّ
صـ ّ
شحين إللقاء خطابهم االنتخاب ّ
محدَّد لك ّل مر ّ
ف ،تعريف وتحديد ميزانيّة
شح في
ي مكتوبا في منطقة ال ّ
ص ّ
ّ
الصف لنشر برنامجه االنتخاب ّ
متماثلة لك ّل مر ّ
شح لحملته االنتخابيّة ،تحضير بطاقات اقتراع موحـَّـدة وما شابه ذلك ).
الصف في
ضل استعمال صندوق اقتراع وستار ) النتخاب ممثلي
ي ( من المف ّ
• يت ّم إجراء تصويت ّ
ّ
سر ّ
ي المحدَّد في
مجلس الطالب ( بما يتالءم وعدد ممثلي ك ّل صف كما ت ّم تحديده في دليل التمثيل االنتخاب ّ
دستور المجلس أو في دستور المدرسة ) .كذلك باإلمكان إجراء التصويت عن طريق التطبيقات مثل -
ي ( Electionrunner -يمكن تـثـبـيـتـهـا في
ي Mentimeter -أو رابـط تـشـعـيـبـ ّ
رابـط تـشـعـيـبـ ّ
األجهزة الخلويّة الـمـتـنـقــّـلـة ).
الصف ،حمايةً لكرامة المر ّ
شحين وحفاظا على سريّة االنتخابات.
• فرز األصوات ال يت ّم أمام كامل
ّ
• يتم اإلعالن عن المرشـَّـحين الذين تم انتخابهم ،مع الحفاظ على كرامة المرشـَّـحين الذين لم يت ّم انتخابهم.
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القيم

وزارة التربية والتعليم

القيم
حب العلم ومتعة التعلّم
ّ

التزام نحو قيم دولة إسرائيل كدولة
يهودية وديموقراطيّة

تفصيل
حب االستطالع واالهتمام.
 .1تشجيع ّ
 .2التطلّع نحو التميّز وتحقيق كامل القدرات.
 .3التفكير المستق ّل والمبادر.
.1
.2
.3
.4

معرفة القيم الـثـقـافـيـّـة العربيّة والقيم الديمقراطيّة والمواطنة اإلسرائيليّة وااللتزام بها.
احترام رموز الدولة وقوانينها.
خدمة ذات معنى.
اشتراك في سيرورات ديموقراطية داخل المجتمع.

صة بكل مجموعة في الدولة.
احترام قيم التراث والقيم الخاصة
 .1االلتزام بقيم التراث والقيم الخا ّ
بثقافات المجتمعات المختلفة في الدولة  .2اعتراف نابع من االحترام لثقافات وتراث مجتمعات أخرى في الدولة.
كرامة اإلنسان واحترام العائلة

العدالة االجتماعية والتمافل

 .1كرامة اإلنسان واحترام حقوقه وحضارته ومفاهيمه واحترام الحريات األساسية.
 .2الحفاظ على قدسيّة الحياة.
 .3احترام الوالدين والدائرة العائلية.
 .1التضامن ومساعدة اآلخرين.
ي.
ي والمدن ّ
 .2التداخل االجتماع ّ
 .3االلتزام نحو الطبيعة وتعزيز العدالة البيئيّة.

التربية في القرن الـ

معلومات -أهداف مجالس الطالب في المدارس
الديموقراطية هي نظام فيه يُشارك المواطنون في تحديد الحكم .هذه الشراكة تظهر من خالل العمليّة االنتخابيّة .يرتكز النظام الديموقراطي على فكرة ُحكم الشعب .في الديموقراطيات المعاصرة
يتجلى حكم الشعب بأن يشترك المواطنون في االنتخابات التي من خاللها يتم انتخاب ممثلين عنهم للسلطة .في الدول الديموقراطية ذات السلطة البرلمانيّة تُجرى انتخابات للبرلمان ويتم انتخاب
ممثلين للمواطنين .على الديموقراطية أن تضمن حماية حقوق جميع مواطنيها وساكنيها .في النظام الديموقراطي يتم اتخاذ القرارات حسب تصويت األكثرية ،مع االلتزام بالحفاظ على حقوق
ي.
ي المعاصر ،نيسان ناڤيه -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
االقليّة .عن :أساسيّات النظام الديموقراط ّ
مجلس الطالب -قيادة تمثيليّة منتخـَـبة:
القيم الديموقراطية في المدرسة والمجتمع
ي لتنمية قيادة شابة تمثيلية تدفع نحو األمام
مجلس الطالب في المدرسة ،الذي يتم توجيهه وإرشاده من قبل إدارة المجتمع والشباب ،هو تحدّ تربو ّ
َ
التمرس بحقوق اإلنسان والمواطن .تداخل مجلس الطالب في الحياة المدرسيّة يساعد في
المحلي .نشاط مجتمع الطالب ومجالس الطالب يوفر للطالب مرورا بتجربة المواطنة الفعّالة عن طريق
ّ
ي ذي جودة عالية ،ويعزز عالقة الطالب بالكينونة المدرسية والمجتمعية -المحلية.
تنمية مناخ تربو ّ
ي على أساس من القيم والمبادئ ،مثل :كرامة اإلنسان وحريته ،الحق في المساواة والتعبير عن الرأي ،الحفاظ على القانون " ،األكـْـثـريـّـة واألقـلــ ّـيـّـة "
ي في المدرسة مبن ّ
نشاط المجلس الطالب ّ
صة
صة مثل مجموعات جديدة سكنت حديثا في البلد ،طالب مع احتياجات خا ّ
و " الشعب من أجل الشعب " .من المفروض أن يُمثّل المجلس كافّة الطالب في المدرسة ،وبضمنهم مجموعات خا ّ
سسة التربويّة التي يعمل فيها.
وغيرها ،والعمل بالتنسيق مع ناخبيه ووفق قوانين المؤ ّ
أهداف مجلس الطالب في المدرسة:
• تـنـمـيـة ثـقـافـة قـيـادة ديموقراطية لدى الطالب وجميع ذوي الصلة بالمدرسة القادمين إليها.
• تعزيز قيم المواطنة الفعّالة في النظام الديموقراطي نـظـريــًّـا وعـمـلـيــًّـا.
• تمثيل الطالب في جميع منتديات وأطر محدّدي السياسة.
• التجسير وبناء العالقات بين جمهور الـمـنـتـخــبـيـن ،الطالب ،وبين الجهة الراعية ،إدارة المدرسة.
• االهتمام بحقوق الطالب وواجباتهم.
ي.
• تـنـمـيـة قـيـادة قـيـمـيـ ّـة لدى الطالب ولدى الـمـنـتـخـَـبـيـن ،قـيـادة ً تـتـبـنــ ّـى معايير سلوكية أخالقية مع التشديد على قيمة االحترام المتبادل وبروح تتجانس ونمط حياة ديموقراطي وتعدّد ّ
• تطوير قيمة المسؤوليّة وقيمة تمثيل اآلخرين عند كافّة الطالب.
• إكساب مهارات سلوكية في أطر اإلدارة العا ّمة ( مثل :إدارة المفاوضات ،اتخاذ القرارات ،النشر ،التسويق ،مواجهة الصراعات ،الحل المنصف ،التجسير ،إدارة النقاشات حول معضالت
تـشـعـيـبـي.
وغيرها ) .المصدر :منشور المدير العام -رابـط
ّ

يستم ّد مجلس الطالب في المدرسة شرعية عمله من " ميثاق حقوق الطفل " ومن " قانون حقوق الطالب " ( התשס"א ) 2000 -ومن " قانون
السلطات المحليّة -مديريّة وحدة الشبيبة ومجلس الطالب وأبناء الشبيبة " ( התשע"א.) 2011-

معلومات -المجلس كأداة تربويّة واجتماعيّة
ي.
مأخوذ عن البحث :ممارسة التربية المدنية :مجالس الطالب وأبناء الشبيبة كأداة تربويّة واجتماعيّة -طالي يريڤ -مشعال -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
تعرف الطالب إلى النشاط في أطر مجالس الطالب وأبناء الشبيبة يت ّم من خالل سيرورة تعلّم أوليّة -من ناحية ،المنظومة القانونية والبيروقراطية للمجتمع
" ُّ
ي ومن ناحية أخرى المنظومة االجتماعية المعطاة .أي ّ
األوليّة ( في المراحل المبكــ ّـرة من التحضير للنشاط في األطر
أن،
هدف المرور بالتجربة ّ
َ
الديموقراط ّ
المختلفة -مجالس الطالب المدرسية ،المجالس البلدية التمثيلية ،ومجالس أبناء الشبيبة في األطر الالمنهجية مثل منظمات الشبيبة وما شابه ) يكون تعليما ّأوليا
لألشكال التي تدار فيها منظومة الحكم الديموقراط ّي ،أشكال مشاركة المواطنين وسيرورات االختيار والريادة داخلها.
ي والقريب من الطالب -كمحيط إدارتهم لألمور المدرسية واالجتماعية ،بشكل يعكس
أشكال ّ
تعرف الطالب إلى هذه المعلومات ّ
األوليّة نبدأها من المحيط األول ّ
القاعدة القيميّة لإلدارة الديموقراطية لألمور ( المساواة الجوهرية ،الحقوق األساسية ) والقاعدة القيميّة لإلدارة االجتماعية لألمور ( ال ُهوية واالنتماء ،القومية ،الدين
أن القاعدة ال ُمه ّمة األولى ستكون االشتغال بأبعاد الهويّة والتعريف الشخصي عن الذات .من المه ّم التشديد على ْ
والـثـقـافـة ) .سنرى ّ
أن يجري االشتغال باألبعاد
ي ( أو العا ّم ) ،أي ّ
ي وإنما بشكل يسمح
أن الهدف هو عرض الطبقات المختلفة للهوية ليس فقط بشكل شخص ّ
ي والصفّ ّ
الشخصيّة في محورين متوازيين :الشخص ّ
التعرف إلى التركيبة المعقــَّـدة األوسـع " لـلـمـجـتـمـع " والحاجة إلى إيجاد
بعرض متبادل -وتعارف متبادل -كل مع الـ ُهـويـة الـمـركــَّـبـة لآلخر ،وعن طريق ذلك
ّ
ي ،وأجزاء أخرى من إشراك اآلخرين
التوازنات والحلول كي نعيش معًا .لذا من المه ّم بناء سيرورة فيها أجزاء بحث وتف ّحص انعكاسي (  ) Reflectiveشخص ّ
الصف أو المجموعة المعطاة .من ناحية منهجيّة ،يمكن التفكير في نقاط مختلفة وأشكال
ي حول مركــ ّـبات الهويّة المختلفة لك ّل واحد من الطالب في
ّ
ونقاش جماع ّ
ي أو االشتغال في مجاالت االهتمام المختلفة
مختلفة من إشراك اآلخرين على طول السيرورة :مثال -عرض الرواية العائليّة عن طريق ق ّ
صة ،صورة أو شعار عائل ّ
ي بأسئلة حول شخصيّات مركزية في حياة الطالب أو أحداث رئيسية بنظرهم.
لدى الطالب بالتوازي مع االشتغال الشخص ّ
" من هنا -يستطيع الطالب أن يفهموا بشكل أفضل مكانة مجلس أبناء الشبيبة في اإلدارة االجتماعية لألمور ،وحتى التأثير عليها ،وربما أن يكونوا جز ًءا منها.
مجلس أبناء الشبيبة هو إذن ،إحدى الجهات التي تُم ّكن أبناء الشبيبة من المشاركة في النقاشات العامة ذات الصلة بهم والتأثير عليها .بواسطة المجلس يستطيعون
الوصول إلى دوائر تأثير أخرى ( إدارة المدرسة ،إدارة البلد والدولة -بما يتالءم والمجالس المختلفة الفاعلة ) ،وداخل المجلس يمكنهم التأثير على آراء المشاركين
وعلى طريقة تعبير المجلس عن نفسه والتأثير على النقاشات األوسع .من هذه النقطة يستطيع أبناء الشبيبة كذلك أن يحدّدوا دَورهم في اإلدارة العامة لألمور :هل
يريدون ريادة المجلس ( أن يكونوا شركاء فعالين في المجلس )؟ هل يريدون التأثير عليه من " الخارج "؟ هل سيو ّجهون تأثيرهم إلى مجاالت االهتمام والنشاطات
األخرى التي تعطى لهم؟ كل طالب وطالبة يجد مكانه بالنسبة إلى الجهة المطروحة للنقاش ( أي مجلس الطالب أو مجلس أبناء الشبيبة ) ويقرر كيف سيعمل ) ".

معلومات -انتخابات مجلس الطالب
ي لتنمية قيادة تمثيلية شابة إلى حقيقة أن التربية على الديموقراطية ال يمكنها االعتماد فقط على النظريّة ،ولكنها يجب أن تشمل كذلك التجربة العملية ،التي تُم ّكن الشاب من أن
" يستند المفهوم التربو ّ
ي ومسؤوليّةَ المنتخبين في سيرورة االنتخاب وفي اليوم الذي يليها " ( .عن " :أن نكون مواطنين " ،تقرير كرمنيتسر.) 1996 ،
يفهم وأن ّ
يذوت جيدا دَ ْو َر وأهميةَ القائد في النظام الديموقراط ّ
دستور المجلس
ي لدوره .تمت المصادقة األولى على
مجالس الطالب وأبناء الشبيبة ملزَ مة بالعمل وفق الدستور .يحتوي الدستور على مجموعة من األحكام واألنظمة ،وهي بمثابة مقياس ألداء المجلس ال َّ
سو ّ
الدستور بتاريخ  ،1997 /05 /15في مؤتمر مجالس الطالب وأبناء الشبيبة .ومنذ ذلك الحين يتم فتحه للمصادقة من جديد مرة ً كل خمس سنوات 743 .من  770نائبا ،ممثلي مجالس الطالب وأبناء
صوتوا تأييدًا للدستور.
الشبيبة من كافة أنحاء البالد ّ
أدوارهم.
يرتكز الدستور على قاعدة من اثني عشر مبدأ ً أساسيا .هذه المبادئ تميّز نشاط مجالس الطالب وأبناء الشبيبة .المبادئ ملزمة لكل ممثل منتخَب ،وهي بمثابة مقياس لكيفية أداء الممثلين
َ
فيما يلي المبادئ األساسية االثنا عشر:
ك ّل عضو في المجلس ّ
ي عن طريق الجهة التي يمثلها ،وتستمر عضويته حتى تجنده للجيش ،الخدمة الوطنيّة أو سنة خدمة ،لكن ليس بعد أن يت ّمم  19سنة أو إنهاء
ملزم بأن يُنتخب بشكل ديموقراط ّ
الصف الثاني عشر في المدرسة الثانوية.
ّ
ي من قبل الجهة التي يمثلها ،ويستمر تولــّـيه منصبَه حتى تجنيده للجيش ،الخدمة الوطنية أو سنة الخدمة ،على أن ال يتجاوز بلوغه
 .1لزام على كل ممثل في المجلس أن يـُـنتخب بشكل ديموقراط ّ
تمام ّ
سن الـ 19 -أو نهاية السنة الدراسية في المدرسة الثانوية.
 .2لزام على كل مجلس أن يسمح لجميع الجهات المستحقــّـة أن تكون ممثّلة فيه ،بأن تبعث ممثلين للمجلس وفقا لدليل منصف من التمثيل ،تم تحديده في دستور المجلس.
 .3لزام على كل مجلس أن يحضّر ّ
خطة مركزيّة سنويّة قابلة للتغييرات المستمرة بما يتالءم ومستجدّات األمور.
 .4لزام على كل مجلس أن ينتخب رئيسا واحدا وقائما بأعماله لفترة والية مدتها سنة.
ي طريقة اختيار أصحاب الوظائف في المجلس.
 .5لزام على كل مجلس أن يحدّد مـسـبـقــ ًـا وبشكل ديموقراط ّ
ي حسب دستور المجلس.
 .6لزام على كل مجلس أن يـتــّـخـذ قراراته بشكل ديموقراط ّ
 .7لزام على كل مجلس أن يحدّد أنظمة وطرق عمله وأن يحصل على مصادقة هيئة المجلس على ذلك.
حضور أعضاء المجلس ،مواضي َع النقاش في الجلسة ،القرارات التي يتم اتخاذها وتعليالتها ،وتوثيقا دقيقا للتصويت ،وعرضه أمام كل من
 .8لزام على كل مجلس أن يكتب سجـ َّل جلسات يشمل
َ
يطلب االطــ ّـالع عليه.
 .9لزام على كل مجلس أن ينعقد بشكل منتظم.
.10لزام على كل مجلس أن يكتب دستورا ال يتعارض مع " الدستور العام " ،باستـثـنـاء حاالت يُصادق عليها من قبل لجنة التحكيم.
ي.
.11لزام على كل مجلس أن ينتخب مراقبا بشكل ديموقراط ّ
ي منتدى.
.12أعضاء مجالس الطالب وأبناء الشبيبة ال يمكنهم أن يـمـثــ ّـلـوا ،باسم الطالب وأبناء الشبيبة ،اتجاهات ومواقف حزبيّة في أ ّ
ي.
المصدر :مجلس الطالب وأبناء الشبيبة -وزارة التربية والتعليم -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

مجالس الطالب وأبناء الشبيبة -أفـالم نوصي بها ( كاملة )
يُممن تحديد الترجمة في ك ّل فيلم باللغة العربيّة

ي ( ساعة و 50 -دقيقة ).
• ُ
سكوت ُم ّ
دو -שתיקה רועמת -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي ( ساعة و 49 -دقيقة ).
• المناداة بالحقوق السياسية للنساء -סופרג'יסטיות -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي ( ساعة و 28 -دقيقة ).
• لقد أسماني َمـاللــَـة -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

ي ( ساعة و 14 -دقيقة ).
• في الطريق إلى المدرسة -בדרך לבית הספר -رابـط تـشـعـيـبـ ّ
ي ( ساعة و 44 -دقيقة ).
• حلم مارتين -החלום של מרטין -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

ي
مج ّمع األفالم الكامل -رابـط تـشـعـيـبـ ّ

