
التربيةحصصلالمجّمع القطرّي 

:موضوعفي وحدة تعليميّة 

"الديموقراطية لتطبيق كأداةالطالب المدرسّي مجلس "
(Hybrid)هجينة -وحدة مدمجة

العربيّ المجتمع قسم -والشبابالمجتمع إدارة 

ستمماالتاالتأهيل وال،برامجالقسم المضامين، 

عليموزارة التربية والت



ديموقراطيّ نمط حياة : المحور

يةالديموقراطلتطبيق كأداةمجلس الطالب المدرسّي 
التاسع-لصفوف الثامن
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علىفقطاالعتمادنهايممالالتربيةبأنّ االعترافعلىترتمزتمثيليةبةاشقيادةبتنميةالقائلةالتربويّةفلسفةال"

فيالقائدهميّةوأوظيفةوتذويتفهممنالشبيبةأبناءتمّمنالتيالتجربةمتعةأيًضاتضمأنعليهاإنماالنظريّة،

."وتبعيّاتهاالنتخابسيرورةفينيالمنتخبمسؤوليّةوتذويتفهمومن،قراطيّ والديمالنظام

.(1996،كرمنيتسرتقرير)

عليموزارة التربية والت

الـالتربية في القرن



ل ـدخـم

مـــّ لـعـمـلـل

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

:موضوع الوحدة

الديموقراطيةلتطبيق كأداةمجلس الطالب المدرسّي 
التاسع-لصفوف الثامن

منبةالشبيأبناءوطالباليمّكنالتربيةجهازفيالطالبمجلس

.ةوجوهريّ عمليّةتجربة:ديموقراطيحياةنمطتجربةبالمرور

مدة-المجالهذافيحصصثالثتتضمنةهجينتعليموحدةأمامكم

.دقيقة45حصةكلّ 

:الثالثالحصصيليفيما

عني؟ينفماذا...طالبالمجلس-تـشـعـيـبـيّ رابـط-األولىالحصة

.بيالتغييريبدأ-تـشـعـيـبـيّ رابـط-الثانيةالحصة

سيرورة،المجلسلممثلانتخاباتتـشـعـيـبـيّ رابـط-الثالثةالحصة

.صفيّةديموقراطية

ديموقراطيّ حياة نمط : المحور

تفكيرد،ناقتفكير:إدراكيّة-ذهنيّة

ر،إبداعيّ  .وجيّ تكنولتـَـنـَـوُّ

رتـَ شخصّي،وعي:شخصيّة ـنـَـوُّ

.ذاتيّ 

دارةإاجتماعّي،وعي:بيشخصيّ 

ر،لألموراجتماعية .عالميّ تـَـنـَـوُّ

.مواالهتماتشجيع حب االستطالع •

.القدراتالتطلّع نحو التميّز وتحقيق•

.ومبادرتفكير مستقل •

سيروراتاالشتراك في •

.المجتمعفي ديموقراطية

.نسان وحقوقهاإلاحترام •

.اآلخرينومساعدة تضامن ال•

.مدنيّةالجتماعيّة واالمشاركة ال•

.ـشـعـيـبـيّ رابـط ت-ربط المواضيع اليوميّة بالمادة التعليميّة1.

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -تطوير وجهات نظر متنوعة2.

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -معرفة المختلف3.

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -تشجيع المشاركة االجتماعية4.

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -بناء المعرفة في بيئة رقمية5.

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -تعرف إلى المشاكل وحلولها6.

وجودىلعبالطاليّطلعالوحدة،هذهطريقعن:الوحدةهدف

تياراخبتجاربيمّرونتأثيره،ومدىمهامهيفهمونالطالب،مجلس

هدفبديموقراطيةانتخاباتإجراءبيقومونالنهايةوفيمضامين

هّمةالمَ هبهذبالقيامنوصي.صفهميمثّلطالبمجلسعضواختيار

سمجلالنتخاباتكتهيئةالدراسيّ العاممناألولىاألشهرفي

.الطالب

قيممهارات:معلومات

تطبيقات

مهارات

قيم

تطبيقات

مصادر

مجّمع االفالم

الحصة الثالثةالحصة الثانيةحصة األولىال

مدخل للمعلّم
ليموزارة التربية والتع

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
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-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
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/
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=54
https://www.movieland.academy/


ماذا ينفعني؟... طالبالمجلس 

من؟أجلومنتأسيسهأهدافهيماتأّسس؟لماذا:المدرسةفيالطالبمجلسأهميّةعندسنقف،حصةالههذخالل

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-المدارسفيالطالبمجالسأهداف:للتوّسعإضافيّةمعلومات

.التربويّةالمؤّسساتأحدمنتـشـعـيـبـيّ رابـط-رسالة(الصفّ فيأوالزومتطبيقخاللمن)نعرض

.الرسالةحتوىلممشابهخطابإلقاءأوالرسالةلقراءةدعوتهأوالمؤّسسةفياإلداريّةالهيئةأعضاءألحديديوڤتسجيليمكن

:للنقاشأسئلة 

؟بالرسالةما رأيكم •

!جابتكمإعلّلوا ؟بالطال، لماذا كتبت الرسالة بمشاركة ممثّلي برأيكم•

!علّلوا، هل عمليّات التنجيع جيّدة؟ برأيكم•

هل لديكم اقتراحات أخرى للتنجيع؟ ما هي؟•

حصة األولىال

حصة األولىال

ليموزارة التربية والتع

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت



رسالة إدارة المؤّسسة التربويّة

،األعزاءبالطوالنيالمعلّماألمور،أولياء

ىلإوأدّىالمدرسة،ميزانيّةعلىسلبًاالمحليّةوالسلطةوالتعليمالتربيةوزارةبلق  منميزانيّاتتقليصأثّرلقد

.كثيرةماديّةمصاعب

:مدرسيّةتنجيعخطواتنتّخذأنإلىمضّطروننحنلذلك،

.والمناسباتاألعياداحتفاالتإلغاء.أ

.ةالمدرسفيالكافتيريا-الكشكإغالق.ب

.تالمتحانااقــُـبـَـيـْـلالتعلمتقويةصالحلالتربيةحصصإلغاء.ت

.ةالرياضمنتخباتتقليص.ث

.االتصاالتفرعإغالق.جـ

فياالقتصادأجلمنكم20حتىمجالفيتُقامالمدرسةخارجوالفعّاليّاتالجوالتالرحالت،جميع.حـ

.السفرياتمصاريف

.المدرسةفيالطالبمجلسوإلغاءحلّ قّررناالتنجيع،خطواتمنكجزء،تقدّمماإلىوباإلضافة

.ديموقراطيةمؤّسسةليسأنّهبالحريّ وكمالمدرسةفيالطالبلمجلسأهميّةنرىالنحن

العلالالمدرسيّةاألمورأولياءلجنةإلىتحويلهوتمالمدرسيّةاإلدارةجلسةخاللأمسالقرارأُتّخذ .عليهطــّـ 

.وتفهمكمدعمكملكمنشكر

،باحترام

سعيد فرح

ةمدير المدرس

حصة األولىال

حصة األولىال

ليموزارة التربية والتع



رسالة أخرى من إدارة المؤّسسة التربويّة

،األعّزاءبالطوالنيالمعلّماألمور،أولياء

العلالمدرسيّةاألمورأولياءلجنةإلىيلهوتحتموالمدرسيّةاإلدارةجلسةفياليومالقرارأُتّخذ علىالطــّـ 

مضمونه

:بالمستجدّاتكمعالمإل

منكل.روتچــبـلامواضيعفيالتقويةصالحىلإغديوممنابتداءً الطالبيّ لمجلسافعاليّاتغرفةتُحّول

منابتداءً اتحويلهيمكنهالطالبمجلسىلإاآلنحتىُوجهتمشاكلأواقتراحاتاستفسارات،أوأسئلةلديه

.المدرسةسكرتاريةىلإاليوم

،باحترام

فرحسعيد 

ةمدير المدرس

يموزارة التربية والتعل

حصة األولىال

حصة األولىال



:األولىالمرحلة

زامـًـابأنهإلقناعهاالمدرسةإدارةإلىبهاتتوجهونطريقةبأفضلفكروا طالب؟مجلسالمدرسةفييكونأنلــ 

فييّ طالبمجلسوجودتأييدحولوآراءاأفكارتينمجموعالإحدىتَعرضحيثبالطالمنمجموعتينبينبمحاورةالقيامكذلكممكن

.األمرتعارضخرىواألالمدرسة

:الثانيةالمرحلة

.(تـشـعـيـبـيّ رابـط-الزومتطبيقبواسطةأووجاهيّ )الصفّ في،طالب5-4منمنهاةالواحدتتكونمجموعاتإلىالطالبيتوزع،اآلن

رابـط-ةالَمهمّ ببطاقةاالستعانةيمكنالطالب،مجلسحلّ بشأنالمدرسةإدارةقرارتغييرإلىهدفتعملخّطةمجموعةكلّ تحّضر

.تـشـعـيـبـيّ 

.المدرسةإدارةمنمندوبأمامأوالهيئةكاملأمامالعملخططاستعراض:الثالثةالمرحلة

:Jamboardالتفاعليّ اللوحفيتظهرالتيالنتائجأعقابوفيطالبالإجاباتأعقابفينقاش

المواضيع؟هذهبعضأذكر؟الطالبعنممثلينمشاركةتُلزمالتربيةجهازفيأوالمدرسةفيمواضيعهنالكهل•

رابـط-عليموالتالتربيةلوزارةالعامالمديرمنشورصالحيّةوبحسبطالبمجلسيمونأنيجب،مدرسةكلّ في،أنّهتعلمونهل•

الـبحـقـوققـانـونصالحيّةبحسبوكذلكتـشـعـيـبـيّ  ارياختتملماذا،رأيممبالمنيست؟فيُسنّ والذيتـشـعـيـبـيّ رابـط-الـطــَـّ

؟الحقوقهذهلضمانالمسؤوليةمنجداعاليةدرجةذاتجهات

المبدأ القانونّي والقيمّي لعمل مجلس الطالب 

عليموزارة التربية والت

حصة األولىال

حصة األولىال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://apps.education.gov.il/mankal/horaa.aspx?siduri=54
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/ChokZchuyotArabic.htm


هّمةمَ بطاقة

المدرسة؟يفطالبمجلسيكونأنالملزممنأنّهبقناعهاإوالمدرسةإدارةىلإللتوّجهالصحيحةالطريقةهيمافّكروا،

.(...شابهومااستمارة،رامچـانست)وآراءكم؟تفكيركمنفسلهمالمدرسةمنطالبتجنيديمكنكيف•

سالة،ر:مقبولديموقراطيّ إجراءكل)المدرسة؟إدارةقرارضدنضالكمفيبهاستستعينونالتياألدواتهيما•

.(اإلعالناتلوحةفيعرضنقاش،اجتماع،مقابالت،

:تـشـعـيـبـيّ طرابـ-التاليةالمبادئإلىتطّرقواهّمةالمَ تنفيذفيعرضها؟تريدونالتيالمركزيّةاالدعاءاتهيما•

.وحضاريّ محترمحوارإجراءعلىحرصواا

المبدأ القانونّي والقيمّي لعمل مجلس الطالب 

عليموزارة التربية والت

حصة األولىال

حصة األولىال



:التاليةالمبادئبحسبالمهّمةاألمورأكتبوا

افتتاحيّةجملة:

.(طالبمجلسالمدرسةفييكونأنيجب)...أنهنثبتأناليومنطلب•

...الديموقراطيةمبادئيُعارضقراركمأنّ االداريّة،الهيئة،أمامكمولنثبتلندّعيإليكمنتقدّمإننا•

.(مختلفةليماتتعالتربية،وزارةعاممديرمنشور،قوانين)ُملزمةوثائقفيراسخطالبمجلستأسيسُوجوبأنّ لنثبتإليكمنتقدّمإننا•

هّمةالمُ األمور:

...أنّ هواألساسيّ إدّعاؤنا•

.(التربويّةسةلمؤسّ اىلإالطالبانتماءبوبالمشاركةالشعورطيتعوديموقراطيةةتمثيليّ هةجهوالطالبمجلس)...بانّ اليومأمامكمسنُثبت•

...ألنّهخالفيكونأنيمكنوال،هناكليس•

النقاشسيرورةوصف:

...بأنّ ادّعاءناتدعمتعليالتالطبقات،جميعمنالمدرسةطالببمشاركةطرحناهاتعليالتاليومأمامكمنعرض

يّةتلخيصجمل:

.التعبيرفيحقهمبوسةالمؤسّ إلىبانتمائهماإلضرارعدمبهدفالمدرسيّ التمثيلفيحقهمبيطالبونالذينالطالبلطلباتتستجيبواأنمنكمنطلب•

المبدأ القانونّي والقيمّي لعمل مجلس الطالب 

عليموزارة التربية والت

حصة األولىال

حصة األولىال



في المدارسطالب مجالسلفعاليّات نماذج 

:للنقاشأسئلة

والبلدية؟الطالبيةالمجالسعملمجاالتهيما•

مدرستكم؟فيطالبمجلسوجودالمهمّ منلماذابرأيكم،الفيلم،مشاهدةبعد•

لماذا؟؟المدرسةفيالطالبمجلسأهميّةبشأنموقفكمغيرتمهل-حصةالخاللالنقاشأعقابفي•

وكيفهلمشاهدته،بعدالبلدّي،الّطاّلبمجلسعمليخصّ فيماالوعيلنشرمبادرةالفيلم•

؟المدرسةفيومنتظممؤثّر،أهميّة،يذطالبمجلستأسيسفيستساهمون

:حصةالههذخالل

.المدرسيّةاةالحيفيالطالبوتأثيرمشاركةبتسمحةوتمثيليّ ةمنتخبكجهةووظيفتهالطالبمجلسأهميّةاستعرضنا•

.دارةاإلمندوبمعنقاشإجراءوبضرورةطالبمجلسوجودبضرورةالمدرسةإدارةإلقناعادّعاءاتكتابةبتجربةمررنا•

عليموزارة التربية والت

حصة األولىال

حصة األولىال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

المجالسعملجاالتمإلىخاللهمنلنتعرفالفحمأمفيالبلديّ الّطاّلبمجلسفعالياتحولالقصيرالفيلملنشاهدالنهاية،في

.تليهالتيباألسئلةباالستعانةالفيلموبمناقشةالرابطبفتحقوموا!البلدية

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-قـصـيـرڤـيـديـو-الـفـحـمأم-الـبـلـديّ الـطــّـاّلبمـجـلـس•

https://www.youtube.com/watch?v=JUX8k0bQYVA


الـتـغـيـيـر يـبـدأ بـي

:للنقاشأسئلة 

لماذا من المهم أن يمارس المواطن حقه في التصويت؟•

؟أخالقية تشير إليها األغنيةقيم أية •

!افحتهااطرحوا أفكارا لمك؟تتصدّى األغنية لظاهرة سلبية يعاني منها مجتمعنا، ما هي هذه الظاهرة•

.  بللطاله ـتــّ يـمـأهوسندرك ، وفي البلدالمدرسيّةفي الحياة مهام مجلس الطالب إلى سنتعّرف ، الحصةههذخالل 

.رابـط تـشـعـيـبـيّ -اجتماعيّة-مجلس الطالب كأداة تربويّة: وللتوّسعإضافية لمعلومات 

التصويت، وتتطّرق ي فممارسة حقّهم المواطنين على تشجيع لفيلم وألغنية يتطّرق الفيلم إلى تـشـعـيـبـيـّـانرابـطـان فيما يلي 

.إلى القيم التي تعمل وفقها المجالس الطالبيةاألغنية

.قوموا بفتح الرابطين وبمناقشة الفيلم واألغنية باالستعانة باألسئلة التي تليهما

ليموزارة التربية والتع
حصة الثانيةال

حصة الثانيةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

ـةالـفـعـالـيـّ 

صـيـخـلـت

-طـهولـيـدسـاجـدة-"نـعـلـوبـالـقـيـم"

-الـمـركـزلـواءفـيالـطـالبمـجـالـس

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-أغـنـيـة

سالمجالفنانيمننخبةإبداعمناألغنيةهذه

خالقيةاألالقيملنشرالمركزلواءفيالطالبية

.امجتمعنفيالعنفظاهرةومكافحةالسامية

شـرطـة-األجـرةسـيـّـارةسـائـقحـمـلـة"

ذَمـّـر ـطراب-قـصـيـرڤـيـديـو-"الـتــَـّ

.تـشـعـيـبـيّ 

نالمواطنيلتشجيعحملةمنجزءالفيلمهذا

بشكلالتصويتفيحقّهمممارسةعلى

.حرّ ديموقراطيّ 

https://www.youtube.com/watch?v=ek-Qn0MIF1s
https://www.youtube.com/watch?v=EDHzZ_fMH7k


في المدرسةمجلس الطالب مجاالت عمل 

حلولجادإيفيدورهيأخذأنالطالبلمجلسيمكنكيف:السؤالعناإلجابةمعهمونحاولالمدرسيّة،الحياةفيومشاكلمواضيععدةالطالبأمامنستعرض

المختلفة؟المواضيعمعالجةفيوالطارئةللمشاكل

:الفعاليّةسير

:األولىالمرحلة

أنويودّ المدرسةفيتضايقهومواضيعأموراPadlet-تـشـعـيـبـيّ رابـط-بـادلـيـتمـنـصـّـةالتفاعليّ اللوحفيطالبكلّ يكتب-(اسمبدون)شخصيّ إّمـا•

:أوحاللهايجدأنويغيّرها

إمكانيّةحولوالمعلّمينالطالبرأينأخذأنويمكننغيّرها،أونجدّدهاأننودّ المدرسةمحيطفيوأماكنزوايانختارالمدرسة،ساحةإلىنخرج-أزواج•

.الصفّيّ Padlet-بادلتتطبيقإلىواالقتراحاتالصورتُرفع.(الهاتفبواسطةيمكن)المدرسيّةاألجواءتحسين

.طالب-معلمينعالقاتعمليّة،تعليميّة،اجتماعيّة،:تصنيفاتفيالبادلتتطبيقفيطــُـرحـتالتياألفكارنرتّب•

مجموعاتإلىالطالبالمربيقسمي،zoom-تـشـعـيـبـيّ رابـط-الزومتطبيقطريقعنافتراضيّةغرفةفيأوالصفّ في-مجموعات:الثانيةالمرحلة•

وتتحّضرمجالها،فيوردتالتيوالمواضيعالمشاكلمعللتعاملعملطرقتقترحمجموعةكل.البادلتتطبيقفيترتيبهاتمالتيالتصنيفاتبحسب

.الهيئةكاملأماملعرضها

المدرسةيفالطالبمجلسيعالجأنّ بهدفعليه،تعملالذيالمجالأهميّةبمدىالمجموعاتسائرإقناعمجموعةكلّ تحاول-الهيئةكامل:الثالثةالمرحلة•

.القريبالدراسيّ العامخاللالموضوع

:والنقاشللتفمير أسئلة 

؟عن طريق مجلس الطالبأمر ما معالجة إلى ما هي الميزة في التوجه •

ليّة، السلطة المحمثاًل )للمعالجة خارجيّة إلى جهات أن يوّجه مواضيع مجلس الطالب المدرسّي؟ هل على مجلس الطالب ما هي مجاالت عمل ، برأيكم•

؟(القطريّ أو اللّوائّي أو البلديّ مجلس الطالب 

مجلس الطالب؟يعالجها التي يمكنكم التأثير في المواضيع كيف •

يموزارة التربية والتعل

حصة الثانيةال

حصة الثانيةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

https://ecat.education.gov.il/padlet
https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf


...ننهض ونعمل

إلىّرقناتطوكذلكالمدرسة،فيوتضايقهمالطالبجـزعـــُ تمواضيعالصّف،فيطرحتمواضيععالجناالوحدة،هذهخالل

.المدرسيّ الطالبمجلسطريقعنالمدرسةفيوالتطويروالتحسينالتغييرعلىقدرتنا

:التغييرأجلمنإسرائيلفيالطالبمجالسنضاالتتعرضالتيةالقصيراألفالمبعضيليفيما

والتعليمالتربيةارةوزأعدّتهالذيالفجواتتقليصلبرنامجاستعراضتـشـعـيـبـيّ رابـط-التعليمفيالفجواتتقليص.

الـعـمـلجـودةتـحـسـيـننـمـوذجP.D.C.Aط،)ع.ف.ن.خ ذ،خـطــّـ  -تـشـعـيـبـيّ رابـط-(اعـمـلافـحـص،نـفــّـ 

.العملجودةلتحسينخطواتأربعيعرضقصيرفيلم

:والتفميرللنقاشأسئلة

لماذا؟أفكار؟منالفيلمينفيُعرضماتؤيّدونهل•

عرضتالتياراألفكبحسب)المدرسةداخلالعملنجاعةفيفعّالبشكلويُشاركيُساهمأنالمدرسيّ الطالبلمجلسيمكنكيف•

؟(الفيلمينفي

،البلديّ بالطالمجلسمشاركة)االجتماعيّ القيمّي،التعليمّي،المستوىرفعفيالمساهمةالطالبلمجلسيُمكنهل،برأيك•

.(القطريّ اللوائّي،

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-إسرائيلفيالشبيبةوأبناءالطالبمجالسمبنى-المجالسعجلة:للتوّسع

عليموزارة التربية والت

حصة الثانيةال

حصة الثانيةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

https://www.youtube.com/watch?v=WAZNMfHlkU0
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ZMBbZBi10
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/student-council.aspx


...ننهض ونعمل2שיעור

مبنى-المجالسعجلة

وأبناءالطالبمجالس

إسرائيلفيالشبيبة

عليموزارة التربية والت

حصة الثانيةال

حصة الثانيةال



لـــّ ثـمـمـات الـفـص-باّل ــّـطـس الـلـجـل مـــّ ثـمـات مـابـخـتـان

يعملوالذي)يّ المدرسالطالبمجلسفياألمرهوكذلك،المحليةالسلطةأوكالكنيستإسرائيل،فياألخرىالتمثيليّةالجهاتفيكما

.ديموقراطيةانتخاباتسيرورةوفقانتخابهيتم(المدرسةفيالصفوفطالبكافّةتمثيلعلى

سيرورةبةبتجروسنمرّ طالب،مجلسممثّليكونألنمالئمالطالبوأيّ ،الطالبمجلسممثّلصفاتسنفحص؛الحصةهذهخالل

.الطالبكافةفيهايشاركديموقراطيةانتخابات

رابـط تـشـعـيـبـيّ -انـتـخـابـات لـمـجـلـس الـطــّـاّلب فـي الـمـدرسـة: مـعـلـومـات إضـافـيـّـة لـلـتـّـوسـّـع

:زوجيّ أوشخصيّ •

.(تـشـعـيـبـيّ رابـط-نـمـوذجمـرفـق)الطالبأماملحيواناتصوراالمربييعرض

كلويقومب،الطالمجلسفيالصفّ ممثّلتالئمومطلوبةمقبولةصفاتذاتحيواناتصورمنثالثأوصورتينطالبكليختار

.اختيارهسبببتعليلطالب

:الهيئةكاملفي•

لمميزاتحولنقاشاالمربييدير مرّشحيناقتراحالطالبيستطيعالنقاش،نهايةفي.صفاتهوحولالصفّيّ الطالبمجلسمـمـثــّـ 

.أنفسهميقترحواأنويمكنهمكماالمدرسّي،الطالبمجلسفيصفيّينكممثّلينالختيارهم

:للنقاشأسئلة 

؟أن يتحلى بهاممثّل مجلس الطالب منمطلوب  غالبيتكم تتفقون على أنه ، تتكّررصفات هناك هل •

وُحسن التواضع علىصفات تدّل هل تّم اختيار أم ، دفاعية مميزة/ ذات قدرات هجوميةقويّة لحيوانات هي ُعرضت الصفّات التي أغلب هل •

؟السلوك

ليموزارة التربية والتع

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت



مجلس الطالب؟ في ممثّلنا يتحلى بها حيوان، من المهّم أن أّي زـتُميّ أيّه صفة، -حيوانات وصفات

ليموزارة التربية والتع

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال



.مالئمبرنامجكتابةبتجربةالطالبيمرّ ،الطالبلمجلسكمرشحين

:الفعاليّةسير

word-تـشـعـيـبـيّ رابـطتطبيق/األفكارتداعيشمس• clouds.

:الطالبالموّجه/المربييسأل

.تـشـعـيـبـيّ ـطراب-االنـتـخـابـيّ الـبـرنـامـجحـوللـلـتـوسـّـع-الطالبمجلسلمرشحاالنتخابيّ البرنامجيشملأنيجبماذا،برأيكم

.المجموعةلمميزاتوفقاتـشـعـيـبـيّ رابـط-اإلمـمـانـيــّـاتإحـدىاختيار•

:للنقاشأسئلة 

؟جداأقنعكموما الذي ؟ ما الذي أقنعكم•

؟ امجهم االنتخابيّةفي برالمرّشحونالتي أعطاها الوعود كيف يمكن للصف أن يتابع على مدار العام الدراسّي تنفيذ •

ع غير من هل هنالك مواضيع • ؟تتعلق بآداب الوظيفةيقترحها المرّشحون ألسباب أن المتوقــَـّ

يموزارة التربية والتعل

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

ـخـابـيّ الـبـرنـامـج االنـت-الـطـالبسـلـجـمي ـلــِّـّثـمَ ـات مُ ـابـخـتـان

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


ـخـابـيّ الـبـرنـامـج االنـت-الـطـالب سـلـجـمي ـلــِّـّثـمَ ـات مُ ـابـخـتـان

:كنموذجانتخابيّ برنامجبناء-األولىاإلممانيّة

كلّ تكتب.تـشـعـيـبـيّ رابـط-الزومتطبيقفيغرفإلىأومجموعاتإلىالصفّ المربييقسم-مجموعاتإلىتقسيم•

يريدونمأنهمعلوم  طالب،هناككانإذا)الصفّ قبلمنالمدرسيّ الطالبلمجلسلمرّشحلانتخابيابرنامجامجموعة

نصائح.(ينحالمرشلعددمالئمةمجموعاتإلىالصفّ تقسيميُمكنالطالب،مجلسفيالصفّ لتمثيلترشيحهمتقديم

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-االنتخابيّ البرنامجلكتابةوتعليمات

.ونقاش،الهيئةكاملأماماالنتخابيةالبرامجعرض-الهيئةكامل•

:االنتخابيةالبرامجتحليل-الثانيةاإلممانيّة
ةمحاكاةفيهاألفالمهذهمنقسم)الطالبلمجلسمرشحينحولأكثرأوفيلمعرض يــَـّ مـِـّ ثمّ ،(ساخريدتقل)تــَـهـَـمــُـّ

:مجموعاتفينقاش

حعلىالتصويت،يعودهل؟باالهتمامجديرالبرنامجهل• ؟بالفائدةالبرنامج،صاحبالمرشـَـّ

:لالختيارأفالم

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-طرعان-"ب"االعداديةالمدرسة2021-2020الطالبمجلسرئاسةانتخابات•

تـشـعـيـبـيّ رابـط-خطيرةانتخابيّةأفكار•

عليموزارة التربية والت

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

https://meyda.education.gov.il/files/Mercaz_Meyda/zoomnew/zoom.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nEAFqvpm4nU
https://youtu.be/HGyDyOt3GfA


انتخابيّ برنامج تعليمات لمتابة 

رابـط تـشـعـيـبـيّ -اإلذاعة االجتماعية-انتخابيّ مادة للتوّسع وإكراميات إضافية لكتابة برنامج 

؟االنتخابيّ البرنامجهوما

.اإلقناعوغايتهانتخابات،فيمرّشحيلقيهأويضعه(خطابفيُملقىأومكتوب)ادعائيّ نصّ هواالنتخابيّ البرنامج

.للوظيفةانتخابهتمّ حالةفيبهيامالقينويعّماوكذلكبالتفصيلحياتهفلسفةوعنصفاتهعنيتحدث،بنواياهالمرّشحيُصّرحاالنتخابيّ البرنامجفي

:التاليةالمواضيع ،يشمل، عادةً في مجلس الطالب الطالب لتمثيل البرنامج االنتخابّي 

.(...الصفّ ، المرشحاسم)عرضا شخصيّا •

.(نتخابات وما الفائدة التي تعود عليهم إذا نجح في اال؟لهالتصويت الطالب على لماذا )للوظيفة مالئًما تجعله صفات مميّزة للمرّشح •

.(انتخابه؟تّم سيعمل المرّشح في حال ماذا )عمل خّطة طرحَ •

.("...ليمن األفضل لكم أن تصوتوا لذلك ")له من التصويت الفائدة المرجوة ختاميّة تُلّخص جملةً •

(.من المفضل أن تكون سجعا ، سهلة االستيعابقصيرة، جملةً )شعارا •

:أن يشّددوا علىحين شالمرعلى 

.وبال أخطاء لغويّةة ـحـــّ قـنـلغة مأن يكون البرنامج مصاغا بلغة صحيحة وواضحة، •

!يمكن الوفاء بهاال وعود االمتناع عن إعطاء •

ليموزارة التربية والتع

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

https://www.youtube.com/watch?v=rjSa06iRGyU


:والتفميرللنقاشأسئلة

يـلـهـمبأنمنهمإيمانا،الطالبمجلسفيممثليهمالطالبانتخب،الحصةخالل• ّـ  وعلىمثيلهمتعلىقادرونُمـَمـثــ

حينمساعدةيمكنكمكيف.األمامإلىلهممهّمةمواضيعدفع انتخابهم؟بعداألهدافتحقيقفيالمنتخـَـبينالمرشـَـّ

حيندمجيُمكنكيف• فّ الـصوفيالمدرسةفياتــّ يـالـعـفريادةفيانتخابهميتمّ لمالذينالمرشـَـّ ؟ـَـّ

منالتيتاالعتبارابعضيعرضوالذي،"تـشـعـيـبـيّ رابـط-جديدمنمسارحساب"الفيلمنعرضللتلخيص

.ممثليهماختيارهملبقالمصوتونيدرسهاأنلـالمفضّ 

مجلسفيفّ ـّـصـاللممثليةــّ ريـوسةــّ يـقراطوديمانتخاباتالوحدة،حصصتمريربعد،الصفّ يجريُ أنبنوصي

.المدرسيّ الطالب

:انـتـخـابـيـّـةسيرورةإلجراءعاّمةمالحظات

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

عليموزارة التربية والت

ةــّ يـراطـقـومـديةـــَّ يــِّـّفـصرورةـيـس-الـطـالبسـلـجـي مـلــِّـّثـمَ ـات مُ ـابـخـتـان

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


:انتخابيةسيرورةإلجراءعاّمةتعليمات

.ترشيحهميقدّمونالطالبلمجلسالترّشحبالمعنيّونالطالب•

أماماالنتخابيّةبرامجهملعرضمتساويةومتماثلةوأُطــُـًرازمنيةً جداولَ المرشَّحينجميعيـُـعـطـَى•

زمنيجدوليصتخصاالنتخابّي،خطابهمإللقاءالمرّشحينلجميعمتساو  دقائقعدد:مثاًل )فّ ـالصّ 

ميزانيّةوتحديدتعريف،الّصفّ منطقةفيمكتوبااالنتخابيّ برنامجهلنشرالصفّ فيمرّشحلكلّ محدَّد

دةاقتراعبطاقاتتحضيراالنتخابيّة،لحملتهمرّشحلكلّ متماثلة .(ذلكشابهوماموحـَـّ

فيالصفّ ليممثالنتخاب(وستاراقتراعصندوقاستعمالالمفّضلمن)يّ سرّ تصويتإجراءيتمّ •

فيالمحدَّدابيّ االنتخالتمثيلدليلفيتحديدهتمّ كماصفكلّ ممثليوعدديتالءمبما)الطالبمجلس

-مثلاتالتطبيقطريقعنالتصويتإجراءباإلمكانكذلك.(المدرسةدستورفيأوالمجلسدستور

فيتـثـبـيـتـهـايمكن)Electionrunner-تـشـعـيـبـيّ رابـطأوMentimeter-تـشـعـيـبـيّ رابـط

.(الـمـتـنـقــّـلـةالخلويّةاألجهزة

.خاباتاالنتسريّةعلىوحفاظاالمرّشحينلكرامةحمايةً ،الصفّ كاملأماميتمّ الاألصواتفرز•

حينعناإلعالنيتم• حينكرامةعلىالحفاظمع،انتخابهمتمالذينالمرشـَـّ .انتخابهميتمّ لمالذينالمرشـَـّ

حصة الثالثةال

حصة الثالثةال

ةــّ يـاحـتـتـاف

بـلـصُ 

الـفـعـالـيـّـة

صـيـخـلـت

عليموزارة التربية والت

ةــّ يـراطـقـومـية دـــَّ يــِّـّفـصرورةـيـس-الـطـالبسـلـجـي مـلــِّـّثـمَ ـات مُ ـابـخـتـان

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


2030مهارات الخّريج 

المهارةالعنوان

إدراكيّةمهارات 

ر1 ويّ ـغــُ ل1تـَـنـَـوُّ
ر2 رياضياتيّ تـَـنـَـوُّ
ر3 علميّ تـَـنـَـوُّ
تفكير ناقد4
تفكير إبداعيّ 5
ر6 رقميّ تـَـنـَـوُّ

مهارات شخصيّة
وعي ذاتيّ 7

ر8 ذاتيّ تـَـنـَـوُّ

شخصية-بينمهارات 
(المهارات المتعلقة بعالقة الفرد مع اآلخرين ) 

وعي اجتماعيّ 9
اإلدارة االجتماعية لألمور10
ر11 عالميّ تـَـنـَـوُّ

ر12جسمانيّة-مهارات بدنيّة وصّحيّ بدنّي تـَـنـَـوُّ

عليموزارة التربية والت

الـالتربية في القرن
ةأساسيمعرفةاكتساب1



القيم عليموزارة التربية والت

تفصيلالقيم

حّب العلم ومتعة التعلّم

.واالهتمامتشجيع حّب االستطالع 1.

.القدراتوتحقيق كامل التطلّع نحو التميّز 2.

.التفكير المستقّل والمبادر3.

إسرائيل كدولة دولةالتزام نحو قيم 

يهودية وديموقراطيّة

.بهالتزام االويّةالمواطنة اإلسرائيلوديمقراطيّةالـثـقـافـيـّـة العربيّة والقيم الالقيممعرفة 1.

.وقوانينهااحترام رموز الدولة 2.

.معنىخدمة ذات 3.

.المجتمعداخل ديموقراطيةسيروراتاشتراك في 4.

والقيم الخاصة التراث قيم احترام 

دولةالفي المجتمعات المختلفة بثقافات

.دولةالمجموعة في كل بالخاّصة قيم قيم التراث والبااللتزام  1.

.في الدولةأخرى وتراث مجتمعات نابع من االحترام لثقافاتاعتراف 2.

العائلةاحترام واإلنسانكرامة

.األساسيةالحريات واحترام ومفاهيمه حضارتهوحقوقهواحترام إلنساناكرامة1.

.الحياةالحفاظ على قدسيّة 2.

.العائليةوالدائرةالوالدين احترام 3.

العدالة االجتماعية والتمافل

.التضامن ومساعدة اآلخرين1.

.والمدنيّ االجتماعّي التداخل2.

الـالتربية في القرن.البيئيّةااللتزام نحو الطبيعة وتعزيز العدالة 3.



المعاصرةالديموقراطياتيف.الشعبُحكمفكرةعلىالديموقراطيالنظاميرتكز.االنتخابيّةالعمليّةخاللمنتظهرالشراكةهذه.الحكمتحديدفيالمواطنونيُشاركفيهنظامهيالديموقراطية

انتخابويتمللبرلماننتخاباتاتُجرىالبرلمانيّةالسلطةذاتالديموقراطيةالدولفي.للسلطةعنهمممثلينانتخابيتمخاللهامنالتياالنتخاباتفيالمواطنونيشتركبأنالشعبحكميتجلى

حقوقعلىالحفاظبااللتزاممع،األكثريةتصويتحسبالقراراتاتخاذتميالديموقراطيالنظامفي.وساكنيهامواطنيهاجميعحقوقحمايةتضمنأنالديموقراطيةعلى.للمواطنينممثلين

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-ناڤيهنيسانالمعاصر،الديموقراطيّ النظامأساسيّات:نع.االقليّة

:منتخـَـبةتمثيليّةقيادة-الطالبمجلس

والمجتمعالمدرسةفياطيةالديموقرالقيمَ األمامنحوتدفعتمثيليةشابةقيادةلتنميةتربويّ تحدّ  هووالشباب،المجتمعإدارةق بلمنوإرشادهتوجيههيتمالذيالمدرسة،فيالطالبمجلس

فييساعدالمدرسيّةالحياةفيالطالبمجلستداخل.والمواطناإلنسانبحقوقالتمّرسطريقعنالفعّالةالمواطنةبتجربةمروراللطالبيوفرالطالبومجالسالطالبمجتمعنشاط.المحلي

.المحلية-والمجتمعيةالمدرسيةبالكينونةالطالبعالقةويعزز،عاليةجودةذيتربويّ مناختنمية

يـّـةكـْـثـريـّـةاأل"،القانونعلىالحفاظ،الرأيعنوالتعبيرالمساواةفيالحقوحريته،اإلنسانكرامة:مثل،والمبادئالقيممنأساسعلىمبنيّ المدرسةفيالطالبيّ المجلسنشاط "واألقـلــّـ 

خاّصةحتياجاتامعطالب،البلدفيحديثاسكنتجديدةمجموعاتمثلخاّصةمجموعاتوبضمنهمالمدرسة،فيالطالبكافّةالمجلسيُمثّلأنالمفروضمن."الشعبأجلمنالشعب"و

.فيهايعملالتيالتربويّةالمؤّسسةقوانينووفقناخبيهمعبالتنسيقوالعملوغيرها،

:المدرسةفيالطالبمجلسأهداف

.إليهاالقادمينبالمدرسةالصلةذويوجميعالطالبلدىديموقراطيةادةـيـقثـقـافـةةـيـمـنـت•

االديموقراطيالنظامفيالفعّالةالمواطنةقيمتعزيز• انـظـريــًـّ .وعـمـلـيــًـّ

.السياسةديمحدّ  وأطرمنتدياتجميعفيالطالبتمثيل•

بـيـنجمهوربينالعالقاتوبناءالتجسير• .المدرسةإدارةالراعية،الجهةوبينالطالب،،الـمـنـتـخــ 

.وواجباتهمالطالببحقوقاالهتمام•

.وتعدّديّ ديموقراطيحياةونمطستتجانوبروحالمتبادلاالحترامقيمةعلىالتشديدمعأخالقيةسلوكيةمعاييرىـــّ نـبـتـتادةً ـيـق،الـمـنـتـخـَـبـيـنولدىالطالبلدىةــّ يـمـيـقادةـيـقةـيـمـنـت•

.الطالبكافّةعنداآلخرينتمثيلقيمةوالمسؤوليّةقيمةتطوير•

معضالتلحوالنقاشاتإدارة،التجسير،المنصفالحل،الصراعاتمواجهة،التسويق،النشر،القراراتاتخاذ،المفاوضاتإدارة:مثل)العاّمةاإلدارةأطرفيسلوكيةمهاراتإكساب•

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-العامالمديرمنشور:المصدر.(وغيرها

قانون"ومن(2000-א"התשס)"الطالبحقوققانون"ومن"الطفلحقوقميثاق"منعملهشرعيةالمدرسةفيالطالبمجلسيستمدّ 

.(2011-א"התשע)"الشبيبةوأبناءالطالبومجلسالشبيبةوحدةمديريّة-المحليّةالسلطات

في المدارس مجالس الطالب أهداف -معلومات

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


.تـشـعـيـبـيّ رابـط-مشعال-يريڤطالي-واجتماعيّةتربويّةكأداةالشبيبةوأبناءالطالبمجالس:المدنيةالتربيةممارسة:البحثعنمأخوذ

ف" للمجتمعيروقراطيةوالبالقانونيةالمنظومةناحية،من-أوليّةتعلّمسيرورةخاللمنيتمّ الشبيبةوأبناءالطالبمجالسأطرفيالنشاطإلىالطالبتعرُّ

رةالمراحلفي)األّوليّةبالتجربةالمرورهدفَ أّن،أي.المعطاةاالجتماعيةالمنظومةأخرىناحيةومنالديموقراطيّ  األطرفيلنشاطلالتحضيرمنالمبكــّـ 

أّولياتعليمايكون(شابهوماالشبيبةمنظماتمثلالالمنهجيةاألطرفيالشبيبةأبناءومجالس،التمثيليةالبلديةالمجالس،المدرسيةالطالبمجالس-المختلفة

.داخلهاوالريادةاالختياروسيروراتالمواطنينمشاركةأشكال،الديموقراطيّ الحكممنظومةفيهاتدارالتيلألشكال

يعكسشكلب،واالجتماعيةالمدرسيةلألمورإدارتهمكمحيط-الطالبمنوالقريباألوليّ المحيطمننبدأهااألّوليّةالمعلوماتهذهإلىالطالبتعّرفأشكال

الدين،القومية،ماءواالنتالُهوية)لألموراالجتماعيةلإلدارةالقيميّةوالقاعدة(األساسيةالحقوق،الجوهريةمساواةال)لألمورالديموقراطيةلإلدارةالقيميّةالقاعدة

باألبعاداالشتغالرييجأنْ علىالتشديدالمهمّ من.الذاتعنالشخصيوالتعريفالهويّةبأبعاداالشتغالستكوناألولىهّمةالمُ القاعدةأنّ سنرى.(ةـافـقـثـوال

يسمحبشكلوإنماصيّ شخبشكلفقطليسللهويةالمختلفةالطبقاتعرضهوالهدفأنّ أي،(العامّ أو)والصفّيّ الشخصيّ :متوازيينمحورينفيالشخصيّة

بـةالـُهـويـةمعكل  -متبادلوتعارف-متبادلبعرض دةالتركيبةإلىالتعّرفذلكطريقوعنلآلخر،الـمـركــَـّ إيجادإلىوالحاجة"ـتـمـعلـلـمـج"األوسـعالمعقــَـّ

اآلخرينإشراكمنأخرىوأجزاء،شخصيّ (Reflective)انعكاسيوتفّحصبحثأجزاءفيهاسيرورةبناءالمهمّ منلذا.معًانعيشكيوالحلولالتوازنات

وأشكالمختلفةقاطنفيالتفكيريمكنمنهجيّة،ناحيةمن.المعطاةالمجموعةأوالصفّ فيالطالبمنواحدلكلّ المختلفةالهويّةباتــّـ مركحولجماعيّ ونقاش

المختلفةهتماماالمجاالتفيشتغالاالأوعائليّ شعارأوصورةقّصة،طريقعنالعائليّةالروايةعرض-مثال:السيرورةطولعلىاآلخرينإشراكمنمختلفة

.بنظرهمرئيسيةأحداثأوالطالبحياةفيمركزيةشخصيّاتحولبأسئلةالشخصيّ االشتغالمعبالتوازيالطالبلدى

.منهاجزًءاونوايكأنوربماعليها،التأثيروحتى،لألموراالجتماعيةاإلدارةفيالشبيبةأبناءمجلسمكانةأفضلبشكليفهمواأنالطالبيستطيع-هنامن"

يستطيعونالمجلسةبواسط.عليهاوالتأثيربهمالصلةذاتالعامةالنقاشاتفيالمشاركةمنالشبيبةأبناءتُمّكنالتيالجهاتإحدىإذن،هوالشبيبةأبناءمجلس

المشاركينآراءعلىالتأثيريمكنهمالمجلسوداخل،(الفاعلةالمختلفةوالمجالسيتالءمبما-والدولةالبلدإدارةالمدرسة،إدارة)أخرىتأثيردوائرإلىالوصول

هل:لألمورالعامةدارةاإلفيدَورهميحدّدواأنكذلكالشبيبةأبناءيستطيعالنقطةهذهمن.األوسعالنقاشاتعلىوالتأثيرنفسهعنالمجلستعبيرطريقةوعلى

والنشاطاتماماالهتمجاالتإلىتأثيرهمسيوّجهونهل؟"الخارج"منعليهالتأثيريريدونهل؟(المجلسفيفعالينشركاءيكونواأن)المجلسريادةيريدون

."(سيعملفكيويقرر(الشبيبةأبناءمجلسأوالطالبمجلسأي)للنقاشالمطروحةالجهةإلىبالنسبةمكانهيجدوطالبةطالبكل؟لهمتعطىالتيخرىاأل

واجتماعيّةتربويّة كأداة المجلس -معلومات

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


انتخابات مجلس الطالب-معلومات

المجلسدستور

يّ المجلسألداءمقياسبمثابةوهي،واألنظمةاألحكاممنمجموعةعلىالدستوريحتوي.الدستوروفقبالعململَزمةالشبيبةوأبناءالطالبمجالس علىاألولىادقةالمصتمت.لدورهالسَّو 

وأبناءالطالبمجالسممثلي،نائبا770من743.سنواتخمسكلمرةً جديدمنللمصادقةفتحهيتمالحينذلكومنذ.الشبيبةوأبناءالطالبمجالسمؤتمرفي،15/05/1997بتاريخالدستور

.للدستورتأييدًاصّوتواالبالدأنحاءكافةمنالشبيبة

أنمنالشابنتُمكّ التي،العمليةجربةالتكذلكتشملأنيجبولكنهاالنظريّة،علىفقطاالعتماديمكنهاالالديموقراطيةعلىالتربيةأنحقيقةإلىشابةتمثيليةقيادةلتنميةالتربويّ المفهوميستند"

بينومسؤوليّةَ الديموقراطيّ النظامفيالقائدوأهميةَ دَْورَ جيدايذّوتوأنيفهم .(1996،كرمنيتسرقريرت،"مواطنيننكونأن":نع)."يليهاالذياليوموفياالنتخابسيرورةفيالمنتخ 

مةالمبادئ.الشبيبةوأبناءالطالبمجالسنشاطتميّزالمبادئهذه.أساسيامبدأً عشراثنيمنقاعدةعلىالدستوريرتكز .أدواَرهمالممثلينأداءيفيةلكمقياسبمثابةوهي،منتَخبممثللكلملز 

:عشراالثنااألساسيةالمبادئيليفيما

إنهاءأوسنة19يتّممأنبعدليسلكنخدمة،سنةأوالوطنيّةالخدمة،للجيشتجندهحتىعضويتهوتستمر،يمثلهاالتيالجهةطريقعنديموقراطيّ بشكليُنتخببأنملّزمالمجلسفيعضوكلّ 

.الثانويةالمدرسةفيعشرالثانيالصفّ 

بلوغهيتجاوزالأنعلىالخدمة،ةسنأوالوطنيةالخدمةللجيش،تجنيدهحتىمنصبَهتولــّـيهويستمريمثلها،التيالجهةق بلمنديموقراطيّ بشكليـُـنتخبأنالمجلسفيممثلكلعلىل زام  1.

.الثانويةالمدرسةفيالدراسيةالسنةنهايةأو19-الـسنّ تمام

قــّـةالجهاتلجميعيسمحأنمجلسكلعلىل زام  2. .المجلسدستورفيتحديدهتم،التمثيلمنمنصفلدليلوفقاللمجلسممثلينتبعثبأنفيه،ممثّلةتكونأنالمستح 

.األمورومستجدّاتيتالءمبماالمستمرةللتغييراتقابلةسنويّةمركزيّةخّطةيحّضرأنمجلسكلعلىل زام  3.

.سنةمدتهاواليةلفترةبأعمالهوقائماواحدارئيساينتخبأنمجلسكلعلىل زام  4.

.المجلسفيالوظائفأصحاباختيارطريقةديموقراطيّ وبشكلاـــً قـبـسـميحدّدأنمجلسكلعلىل زام  5.

.المجلسدستورحسبديموقراطيّ بشكلقراراتهيـتــّـخـذأنمجلسكلعلىل زام  6.

.ذلكعلىالمجلسهيئةمصادقةعلىيحصلوأنعملهوطرقأنظمةيحدّدأنمجلسكلعلىل زام  7.

جـ لَّ يكتبأنمجلسكلعلىل زام  8. منكلأماموعرضهللتصويت،ادقيقوتوثيقا،وتعليالتهااتخاذهايتمالتيالقرارات،الجلسةفيالنقاشمواضيعَ ،المجلسأعضاءحضورَ يشملجلساتس 

العيطلب .عليهاالطــّـ 

.منتظمبشكلينعقدأنمجلسكلعلىل زام  9.

.التحكيملجنةق بلمنعليهايُصادقحاالتباستـثـنـاء،"العامالدستور"معيتعارضالدستورايكتبأنمجلسكلعلىل زام  10.

.ديموقراطيّ بشكلمراق باينتخبأنمجلسكلعلىل زام  11.

لـوا،أنيمكنهمالالشبيبةوأبناءالطالبمجالسأعضاء12. .منتدىأيّ فيحزبيّةومواقفاتجاهاتالشبيبة،وأبناءالطالبباسميـمـثــّـ 

.تـشـعـيـبـيّ رابـط-والتعليمالتربيةوزارة-الشبيبةوأبناءالطالبمجلس:المصدر

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


(كاملة)بها نوصيالم ـأف-مجالس الطالب وأبناء الشبيبة

العربيّةتحديد الترجمة في كّل فيلم باللغة يُممن 

(.دقيقة 50-ساعة و) رابـط تـشـعـيـبـيّ -שתיקה רועמת-ُسكوت ُمدّو  •

(.دقيقة 49-ساعة و) رابـط تـشـعـيـبـيّ -יסטיות'סופרג-المناداة بالحقوق السياسية للنساء•

(.دقيقة 28-ساعة و) رابـط تـشـعـيـبـيّ -لقد أسماني َمـاللــَـة•

(.دقيقة 14-ساعة و) رابـط تـشـعـيـبـيّ -בדרך לבית הספר-في الطريق إلى المدرسة•

(.دقيقة 44-ساعة و) رابـط تـشـعـيـبـيّ -החלום של מרטין-حلم مارتين•

رابـط تـشـعـيـبـيّ -مجّمع األفالم الكامل

https://www.movieland.academy/media/t/0_nnrpbk3d
https://www.movieland.academy/media/0_gypwnc4h
https://www.movieland.academy/media/t/0_ro0g5sbq
https://www.movieland.academy/media/t/0_5pvfuthw
https://www.movieland.academy/media/t/0_m80xon1f
https://www.movieland.academy/

