
التربيهالوطني لحصة المجمع

:  وحده تعليميه موجهه لموضوع
والوحدهالمشاركهوالتعصب الى العنصرية/ األفكار المسبقةمن 

الحادي عشر-التاسع: موصى لصفوف

اداره مجتمع وشبيبه

اعداد واستكمال, برامج, قسم المضامين

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

الوحدهوالمشاركهوالتعصب الى العنصرية/ األفكار المسبقةمن 

الحادي عشر-التاسع: موصى لصفوف

وإذا كان الناس تعلمت الكراهية.. ال يوجد إنسان ولد يكره إنسانا آخر بسبب لون بشرته أو أصله أو دينه 

-. كراهيةخاصة أن الحب أقرب لقلب اإلنسان من ال.. باإلمكان تعليمهم الكراهية إذاً بإمكاننا تعليمهم الحب 

(مناضل سياسي وأول رئيس لجنوب أفريقيا بعد انتهاء التمييز العنصري)نيلسون مانديال 

ومسؤوليهمشاركه , مداخله: محور



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

مدخل للمعلم

النقديالتفكير,لغويوضوح:عقالنيه

رقميوضوح,اإلبداعيوالتفكير

الذاتيالوعي:الشخصيهداخل

وكالسل,االجتماعيالوعي:الشخصياتبين

االجتماعي

.المعرفهوحبالرأيحب•
ةدولفيوالثقافةالتراثقيماحترام•

.إسرائيل
.واألسرةاإلنسانكرامة•
ةيهوديكدولةإسرائيلبدولةااللتزام•

.وديمقراطية
.المتبادلوالضماناالجتماعيةالعدالة•

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

والوحدهالمشاركهالىوالتعصب القولبمن : الوحدهموضوع 

ة من تعنى الوحدة بالتربية من أجل الوحدة والتعايش والوقاي

ور الص: سنفعل ذلك من خالل توضيح المفاهيم. العنصرية

.  النمطية واألحكام المسبقة والعنصرية والوحدة والشراكة
لشراكة في سنناقش أيًضا سبل منع العنصرية وتشجيع الوحدة وا

.المجتمع اإلسرائيلي
دقيقة 45لتتضمن الوحدة ثالثة دروس ، كل درس ُمكيف 

.بالزوم

:  الثالثهوتنفيذ درس واحد من يمكن اختيار
قولبه–1الدرس

عنصريه–2الدرس

مشاركه ووحده–3الدرس 

כככככחיייייייי

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/
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והשתלמויות

1الدرس 

ة االفتتاحي

نهايه

سير العمل

.سنبدأ الدرس بلعبة قصيرة
:اآلن عدة مجموعاتاعرض امامكم سوف 

.آراء أو حقائق تتعلق بالمجموعة نفسها3لنفسه مجموعات على األقل ويكتب 3كل واحد منكم يتطرق ل 

:سؤال للنقاش

أثناء الكتابة؟بهاقبل أن نواصل المهمة ، ما هي المشاعر التي شعرت 



فنانين

مسنين 

نساء اثيوبيون

البدو

المثيليون

علمانيونكيبوتسات

متدينين

الشراكس

ذوي الحاجات 

الخاصة

رياضيون

عربدروز



1שיעור 

ة االفتتاحي

نهايه

سير العمل

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
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1الدرس 

لمهمةاورقةعلىوالحقائقاآلراءحسبالمجموعةاصدقاءكتبهاالتيالمشاعربتصيفتقومسوفمجموعةكل•

الزومغرفمنغرفةبكليظهرسوفالذي

:(الكاملالزومإلىرجوع)المجموعةالىالعودة•

ً أوPadletباستخدامالغرفةفيبالمجموعاتالمملوءالجدولسنقدم• .شفهيا

:أسئلة للنقاش
لماذا يصعب أحيانًا التمييز بين الحقائق واآلراء؟ ما هي المشكلة في ذلك؟ 

؟ (القولبه)؟ من الذي يرغب في قراءة تعريف الصورة النمطية (القولبه)اآلراء المسبقة / ما هي الصورة النمطية

تجاه المجموعات المختلفة؟ ما هو الخطر في هذا؟( قولبيه)لماذا تعتقد أننا نتبنى آراء نمطية 

https://he.padlet.com/


رأيحقيقه

يء ، فعل ، حدث وقع ، شبهفعل تم القيام : حقيقه
.حقيقي ، مخالف للرأي أو الفرضية

حجة ال يمكن إثباتها ألنها تقوم على المشاعر : رأي
.الشخصية والتفسير الشخصي



م حول الرأي المسبق حول الشخص ، والتعمي–( القولبه)الصورة النمطية 

قاموس )الشخص وفقًا النتمائه االجتماعي ، ومظهره ، وما إلى ذلك 

عبري -عبري 

فاعل عاطفة ، سلبية عادة ، تجاه شخص آخر قبل حدوث ت-الرأي المسبق 

.اجتماعي معه ، وكل ذلك على أساس االنتماء االجتماعي للفرد



1שיעור 

ة االفتتاحي

نهايه

سير العمل
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1الدرس 

لمخاطراوفحصنا(القولبه)النمطيةالصورةمفهوملفهم-الشخصيةآرائنافحصخاللمن-وصلنا،الدرسهذافي

.(التاليةدروسالفيمعهاسنتعاملالتيالعنصرية:المثالسبيلعلى)(القولبه)النمطيةالصوراستخداممنتنشأالتي

-تقريبًادقائق9الفيديوطوليبلغ)"العظيم(القولبه)النمطيةالصورةاختبار":قصيًرافيديومقطعاآلنلكمسأعرض

.(منهمحددةأجزاءإظهارأوالمنتصففيإيقافهيمكنك

:أسئلة للتلخيص والتفكير
؟(القولبه)برأيك كيف يمكن تجنب التفكير النمطي

.هل أدهشك شيء في هذا الدرس؟ شارك

https://www.youtube.com/watch?v=Yc-pwo0wNVw


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
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2الدرس 

الفاتحه

نهايه

سير العمل

الملخص؟لقراءةيتطوعمن

تمعالمجفيمجموعاتتجاهالتسامحوعدمالتمييزبظاهرةالوعيوننشرالعنصريةمفهومسنناقشالدرسهذافي

.اإلسرائيلي

.الظاهرةهذهمنعيمكنكيفمعًانفحصسوف

(واكثرودينيمثيليون/لوطيون)للعربمؤجرغيرالفيديواولاليجارشقة:االنالفيديونعرض

:للنقاشأسئلة
الفيديو؟مشاهدةأثناءببالكخطرتالتياألفكارهيما

.وضحمماثل؟وضعفيتتصرفكيف،لإليجارشقةلديككانإذا
.العنصريةتعريفمعانقرأدعوناعنصرية؟هذهالفيديو؟هلفيالموصوفةالمشكلةهيما

https://www.youtube.com/watch?v=ztN6D1FMqWM
https://www.youtube.com/watch?v=ppeCLgUcya0


( و تمييزموقف كراهية أ)العنصرية هي موقف سلبي تجاه البشر -العنصرية 

= لتمييز ا)مثل كل أشكال التمييز . بسبب عرقهم ، أي أصلهم أو لون بشرتهم

الحق : ان، فإن العنصرية تتعارض مع حقوق اإلنس( المعاملة غير المتكافئة

ري إذا كان األمر كذلك ، فإن الموقف العنص. في المساواة والحق في الكرامة

ينة هو معاملة غير متكافئة لشخص ما فقط بسبب انتمائه إلى مجموعة مع

((ח"מט)التربويهمركز التكنولوجيا )
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نهايه
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2الدرس 

يءشأيأوقصةأوفيديوأوأغنية)مرتجلمقطعبإعدادمجموعةكلتقومأنيجبالزومفيمجموعاتإلىقسمتسن

.كلهاالمجموعةاماملتقديمهواالستعدادرأيكفيوالتمييزالعنصريةيوضحوالذي،(الذهنإلىيتبادر

الجماعيالعملبعدالمكتملةالجلسةفي

.المرتجلالقسممجموعةكلستعرض

أسئلة للمناقشة

كيف شعرت عندما قدمت مقطعك؟ هل شعرت بالحرج؟ لماذا ؟

من هي الفئات في المجتمع اإلسرائيلي التي تعاني من مظاهر العنصرية والتمييز؟ كيف ينعكس هذا؟ 

.(التعليم ، المعلومات ، االجتماعات ، إلخ)من العنصرية في مجتمعنا؟ التقليص/ ما الذي تقترح فعله للحد



1שיעור 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
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2الدرس 

وتكونهمعنيبتعدونالذيناإلسرائيليالمجتمعفيمجموعاتعلىأمثلةورأيناالعنصريةعنالدرسهذافيتحدثنا

يمكنفوكيالتمييزيةالمعاملةهذهمثلتجنبيمكنكانإذاماوناقشناكما.اختالفهابسببوتمييزاستبعادمعاملة

.(ח"מט)"التاريخفيدرس-العنصرية"فيديوفيشاهداآلنشاهد.تجنبها

."ويكيبيديا":آريبنحنانأغنيةإلىاالستماعيمكنكأو

:  أسئلة للتلخيص والفكر

الفيديو؟ / ما رأيك في رسالة األغنية •

الظاهرة؟ الفرق والتفرقة بين الناس؟ اقترحوا طرق للتعامل مع هذه/ كيف يمكن التعامل مع هذا التميز في مجتمعنا•

https://www.youtube.com/watch?v=_VI1ofE9Wjw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
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3الدرس 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل

اء في األماكن التي تظهر فيها القوالب النمطية والعنصرية تجاه مجموعات معينة في المجتمع ، عادة ما يتم إنش

.  االنقسام

.  في هذا الدرس ، سوف ندرس كيف يمكن خلق شراكة ووحدة بين المجموعات المختلفة ومنع العنصرية تجاههم

"  هيا لنفعل ذلك بشكل مختلف”: نشاهد الفيديو

ال تضع الناس في صناديق:فيديو آخر محتمل

أسئلة للمناقشة 

ما رأيك هي الرسالة الرئيسية للفيديو؟ 

ما هي الوحدة والشراكة في عينيك؟ 

كيف يتم تشكيلها؟ ما الذي يجب تجنبه من أجل حدوث ذلك؟

https://www.youtube.com/watch?v=8MIJiBxA4oI
https://www.youtube.com/watch?v=zRwt25M5nGw


1שיעור 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل
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3الدرس 

النشاطمسار•

.الزومفيغرفإلىسنقسم•

.ذلكشابهوماوتفاوت،الشراكةفيونقصاالنقسام،مننوعلديهمالصفمنمجموعتينغرفةكلستختار•

فيالمتبادلالضمانإجراءاتمثل)المجموعتينهاتينبينتعاونلخلقعملمساراتغرفةكلستختار•

.(المجتمع

الزومعرضأو،التقديميالعرضأو،الفيديو:عامةجلسةفيتقديمهاتريدالتيالطريقةمجموعةكلستقرر•

.يختارونهاأخرىرقميةأداةأيأو

أسئلة للمناقشة في الجلسة الكاملة 

ما هي المجموعات المنقسمة التي وجدتها في الفصل؟ لماذا تظن أن هذه هي القضية؟ 

كيف تعتقد أنه كان من الممكن تجنب هذا الموقف؟ هل يجب في رأيك تجنب هذا؟ 

ما الذي سيتغير في تفكيرك تجاه تلك المجموعات؟ ماذا ستفعل بشكل مختلف؟



1שיעור 

ةاالفتتاحي

نهايه

سير العمل
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3الدرس 

".אני ואתה זה אותו בן אדם-בלי תוויות"اغنيهسوف نشاهد مقطع فيديو , للنهايه

.  של שלומי שבת ואודי דוידי, "כיוון אחר"االغنيهمع او

أسئلة للتلخيص والفكر 

لطريقة؟ بهذه ا" سفينتنا"؟ كيف نقود "لقيادة السفينة فيها"، ما رأيك بالطريقة الصحيحة " اتجاه آخر"بعد أغنية 

؟"تغيير الطريقة"، كيف تعتقد أنه من الممكن " بدون تسميات"بعد 

فكر في متى يكون من الجيد والصحيح أن تكون مختلفًا؟

https://www.youtube.com/watch?v=PNlVlhwYOek
https://www.youtube.com/watch?v=m4C-cHTodCw


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

והשתלמויות

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/maagar-sratim/

