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:للمربي

الحقأصحابمن%9،86اإلسرائيلي،للكنيستاألولىاالنتخاباتفي.2021/آذار/23بتاريختجرىسوف،24الـللكنيستاالنتخابات

هذافي.المصوتيننسبةفياالنخفاضمننزعةهناكأن  يبدوالماضي،القرنمنالتسعينياتمنذ.االنتخابفيحقهممارسواالتصويتفي

إلىبالتطرقمـنـاوتـُـلــْـزالقلقالنزعةهذهتـثـيـر،الكوروناأزمةأعماقوفيقصيرةفترةخاللاالنتخاباتمنالرابعةالجولةفيالوقت،

فيالحقمارسةمأهميةالطالبمعسنناقشالفعالية،هذهفي.التصويتفيالحقأصحابلدىالتصويتنسبةرفعيْمكنناكيفقضية

.التصويت

:األهداف

.الديموقراطيةاألنظمةفيأساسي  كمبدأللبرلمانالعامةاالنتخاباتفيالتصويتأهميةالطالبهميفأن1.

.يصوتوايلكبهمالمحيطينعلىيؤثرواوأناالنتخاباتقـُـبـَـيـْـلَ السياسيةالحواراتفييشاركواأنعلىالطالبتشجيع2.

التصويتواجب ممارسة الحق في 



:الـهـيـئـةكـامـلفـيافـتـتـاحـيـة-ىـاألولةـلـرحـمـال

.الرابعةالشريحة"واليومزمان"

ي  لـنـقـاشتـحـضـيـر-ـثـانـيـةالةـلـرحـمـال :صـفــ ِـّ

لك.(الموقفين)االتجاهينأحدلتمثيلاالدعاءاتلتحضيرمجموعات،أربعإلىالصفيتوزع
فيالحقممارسةضدوالسابعةالسادسةالشريحتان)واحدا(موقفا)اتجاهاتمثالنمجموعتين
.(التصويتفيالحقممارسةمعوالتاسعةالثامنةالشريحتانالتصويت،

:الـمـخـتـلـفـةاالتـجـاهـاتتـمـثـيـلالـهـيـئـة،كـامـلفـينـقـاش-ـثـالـثـةالةـلـرحـمـال

.(عشرةوالحاديةالعاشرةالشريحتان)

:الـهـيـئـةكـامـلفـيتـلـخـيـص-ـرابـعـةالةـلـرحـمـال

.(عشرةالثانيةالشريحة)الفعاليةوتلخيصالقصيرالفيلممشاهدة

:ـلـتـوسـعل

.(عشرةالثالثةالشريحة)

الفعاليةسير 



:افـتـتـاحـيـة فـي كـامـل الـهـيـئـة-ىـة األولـلـرحـمـال
"زمان واليوم " 

دولةإقامةمعاألولى،اباتاالنتخفيالتصويتخاللاالنفعالعنفيهيحكيألـبِـرت،يِكوتيئِلموشيهالحاخامكتبهامفكرةمنمقطعاسنقرأ

:إسرائيل

العظيموماليلهذاإجالالالسبتثيابارتَديناالقهوةاحتَسـيناأنبعد..الصباحفيباكرا35:05الساعة،25/01/1949الثالثاء،يوم"

يومناوحتىالخليقةأيامةستمنذأنهالقوليمكنناالمنفى،فيأكثرأوسنةألـفــَيبعدألنه.فيهففرحنابالسعادةعليناأنعمهللاألن.والمقدس

...الزمانهذاإلىوأوصلناورزقناأحياناالذيهللاوتباركيهوديةلدولةانتخاباتفيللتصويتنذهبأنكهذا،بيوم  نـَـحـْـظـَ لمهذا

لم.بيديكانإسرائيلبدولةالخاصالهويةدفترألنالتوراةكتابمعالطوافعند"التوراةفرحة"عيدفيكماسرتُ الطريقطولعلى

.وفرحيلسعادتيحدودهناكتكن

بلحظةـظــَـيـْـتُ ححياتي،فيزمني،فيأنافقط.جد يوالأبيالبهايـَـحـْـظـَ لمالتياللحظةتلكحياتي،فياألقدساللحظةوحانت

علىسلمت.االقتراعصندوقداخلالبطاقةووضعت،"أحياناالذي"صالةصليت!قدريولسعادةلسعادتيياهذه،والطهارةالقداسة

"عظيمعيديومللصالة،وذهبتالبيت،إلىعدنا28:06الساعةوفي.هناكمنوخرجتاللجنةأعضاءوسائرونائبه،اللجنةرئيس

:اشـلـلـنـقةـأسـئـل

إسرائيل؟لدولةاألولاالنتخاباتيومأثارهامشاعرأية

بالتفصيلاشرحواشبيهة؟بمشاعرأيامنافياالنتخاباتيوميمتازهل.

،هذا؟ويومنااأليامتلكبين،"واليومزمان"بينالفوارقأسبابهيمابرأيكم



.(تعارضانومجموعتانتؤيدانمجموعتان)الغرففيمجموعاتإلىنتوزع

ي  حول موضوعالـنـقـاش الـصقـُـبـَـيـْـلَ ( موقفها ) تتمعن كل مجموعة في التعليالت المختلفة وتقوم بتحضير اتجاهها  :  ـفــ ِـّ

.التصويتالحق في ممارسة 

ي  صـفـتـحـضـيـر لـنـقـاش -ـثـانـيـةالةـلـرحـمـال ـ ِـّ

التصويتضد ممارسة الحق في 

(ة الشريحتان السادسة والسابع)

الحق في التصويتمع ممارسة 

(الشريحتان الثامنة والتاسعة) 



الحق في التصويتممارسة تعليالت معارضي 

ي  -ـثـانـيـةالةـلـرحـمـال تـحـضـيـر لـنـقـاش صـفــ ِـّ

ضـد  

المرفقة(المواقف)االتجاهاتإقرؤوا.

التصويت؟فيالحقممارسةمعارضيتعليالتهيما

أخرىتعليالتطرححاولوا.

(الموقف)االتجاهاللهخسـيــُـعـَرضوالذيصـفــ ِـي  الـلـنـقـاشاقـُـبـَـيـْـلَ مقنعبشكلالتعليالتصوغوا،

.التصويتفيالحقبممارسةوالمناديالمقابل



تـْسجريدةفيكتبتالقدسمنزلدسنادية.د :َهـآرِّ

ت   يومسيأتيأنهأفكرولم،18الـسن  بلغتمنذإسرائيلفيأجريتالتياالنتخاباتكلفيصو 

أعضاءأنليأوضحتاألخيرةاالنتخابات.ذلكعناالمـتـنـاعإرادتي،بكاملفيه،أقرر

على.ياريالختقيمةأيةدونطرفإلىطرفمنتـنـتـقـلبأصواتاختيارهمتمالذينالكنيست

ئ،الطوارحالةاالعتباربعينوأخـَـذًاوالكنيست،الحكومةأعضاءأنآمنتذلك،منالرغم

رونوأنهمأولوياتهمسلمرأسعلىالجمهورمصلحةيضعونسوف منظمةخطةسيحض ِ

أوالعاملجمهورالخدمةمـُـعـَـدَّةغيراالنتخابات...االقتصادي  االنهيارولتفاديالوباءلمكافحة

تجريأنيمكنالالقريبةاالنتخابات...(سياسيينمصالحلخدمةوإنما)أفضلحكومةلضمان

...الكورونابعدوىاإلصابةخشيةللتصويتيصلوالنكثرعجائز.المساواةمنالئـقـةبصورة

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلـةالـرسـالـة)

:مقابلةفيعمريعيدانالمغـني

."لألسفكذلك،لمرةاهذهأصوتلنأننيأعتقدأنا.الحقيقةأقولأنقررتلكنيكثيرا،انتِقُدت  أصوت،لماألخيرةاالنتخاباتفي"

.صوتكومنحتهلكالمعاكساالتجاهمنأحداأخذتفكأنكتصوتلمإذاأنكتعلمأنت

بساطةبتافه،األمرهذاإسرائيلفيلألسف.بيضاءورقةوضعفاذهب-تصوتأالأردتإذاأنكالمدنياتحصصفيتعلمنا"

"يسار-نيمي"مسألةأنسنفهمقرأناهالوالشبكة،فيموجودةالمعطياتهذهالجمهور،أدعوصراحةبكل...جانباالبطاقةيـُـلـقـون

."اليومأصوتلمنلديأنهأشعرالوأناجدا،كثيرةمجاالتفيمعالجتهاتتمالأمورهناكالنهايةفي.حقيقيةغير

احتجاجي  تصويتعدمحقاهذا

،تصويتعدمهذاكانإذاأعلمال" ."بهتؤمناللشخصللتصويتالذهابمنجدوىأرىالببساطةأنااحتجاجي 

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلـةالـمـقـابـلـة)

:كتبأڤراهامميخائيلالحاخام

الجنوبفيغيرةصبلدةفيأدرناهللقوى،مستنِزف  بلدي  نضالأوجفيسنين،أربعقبلكانتالحقيقةإدراكلحظة

يـْـنألهونالتصويترفضت...يساراالعالمنهايةعندالضاري، رَّ إقناعحاولتأنيحتىالضرَريـْـن،ألخفأوالشـَـّ

يـْـنألهونالتصويتأنالنضالذلكفيتعلمتهما.بذلكالقيامبعدمآخرين رَّ يكونعندما.الحكمسساتمؤيـُـشـِـل  الشـَـّ

حانهناك ان،مرشـَـّ فإنهاأجيال،منذآلخرامقابلالواحديتنافسانالجنوب،فيالبلدةتلكفي"م"و"ب"مثلأبـَـِديـَـّ

كهذه؟حالةيفنفعلأنعليناماذا.قلتكمافعال،وعنيففاسدوأحدهماحقا،ناجحغيركالهما.للشللمـثـبــَـتـةوصفة

تأن ألهوناقبالمتعالتصويت.االمتناعيجببرأيي.أصدقائيقالكمابفاسد،ليسهووالذيالناجحلغيرنصو 

يـْـن رَّ أيةدونوالحديد،بالنارمعهيقفونسوف(منافِسهِ كارهي)مشجعيهبأنمنهما،واحدلكلضماناتيعطيالشـَـّ

.ينجحلمأمنجحسواءً يفعل،بماعالقة

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلالـمـقـال)

الحق في التصويتمعارضين لممارسة تعليالت 

:حكىعكامنمواطنعودةبهاء

20ذمنرابين،ماتأنمنذ.االنتخاباتفيالتصويتمنجدوىهناكأن  أفكرال"

تالذيبهاء."شيءَ السالَم،السنة، ائمةوللقالعمللحزبالماضيفيصوَّ

.المدينةفيجولةبللقيامأبدايأتونالوالسياسيينالكنيستأعضاءإنيقولالمشتركة،

:يقولأغذيةشركةفيملفاتومديراجتماعيناشطعاما،28الـابنعمارنة،ربيع

الريقه،طمنجزءايكونواأنعلىأوالكنيستطريقتغييرعلىبالقدرةالشعور"

الكنيستإلىالذهاببطريقأومنالأنا".الدولةمواطنيالعربكلبهيحس

."معنالطيفايكونأنمنهنطلبأن،"السيد"منحقوقنالطلباإلسرائيلي

(تـشـعـيـبـي  رابـط-غـلـوبـسمـوقـعمـنالـكـامـلالـمـقـال)

https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9093259
https://www.maariv.co.il/culture/music/Article-747985
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%99%D7%A2-%D7%91%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001281080&from=whatsapp


 فقةالمر( المواقف ) االتجاهات واقرؤوا " لـيـس لـديـكـم الـحـق فـي الـتـنـازل" شاهدوا الفيلم القصير.

 ممارسة الحق في التصويت؟مؤيدي ما هي تعليالت

حاولوا طرح تعليالت أخرى.

 َ(الموقف ) الله االتجاه لـنـقـاش الـصـفــ ِـي  والذي سـيــُـعـَرض خاصوغوا التعليالت بشكل مقنع قـُـبـَـيـْـل ،

.الحق في التصويتبعدم ممارسة المقابل والمنادي 

ممارسة الحق في التصويتمؤيدي تعليالت 

ي  -ـثـانـيـةالةـلـرحـمـال تـحـضـيـر لـنـقـاش صـفــ ِـّ

مع

https://youtu.be/OOdJ4EmL4EY


:مورحنان

أخالقيواجبقناعاتعلىيقعالكثيرةالحقوقجانبفإلىجميعا،تمس ناقضيةاالجتماعيةالمسؤولية

فيعديدةبأَُسرقيألتإسرائيليمشاريعكمبادر.الدولةمستقبلعلىوالتأثيرالتصويتفييتجلى

ياتتحد."للتصويتأخرجوا":أقولولجميعهمأوالدذويشابةأزواجمصالح،أصحابالبالد،

هناكيكوناللكيالديموقراطيالحقنستغلأنوعلينا،جميعاتمس نااالقتصادالتربية،الرفاه،

.أجلنامنيقررآخرشخص

لأهميةأدركُ الجو،سالحفيسابقكطيار االجتماعياإليمانأهميةومدىاألعباء،تـحـمــ 

األكبرالتأثيرقعالوافيهوالناخب،يومفيالتصويتمنالبسيطالفعل.أفضللمستقبلالمشترك

اوواحدةواحدلكل فإنههكذاوألوالدنا،سنتركهاالتيالدولةوعلىاإلسرائيليالمجتمععلىمـنـــ 

حقكمتمارسواأناالقتراع،صناديقإلىتخرجواأنالمهم-تصوتونلمنالمهمغيرمن

.يهمكماألمرأنألوالدكمتـُـظـهـرواوأنالديموقراطي

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلالـمـقـال)

:تقولإغباريةمها

أعيشأنا.ناكهبالبقاءملَزمونإننانفعل،الأوشـيـئـانـفـعـل.الكنيستفينحنطويلةسنين"

وعٌممنولكنبالمساواة،أشعرحتىسنواتتمرسوفبالمساواة،أشعرالحقامواطنة،أناهنا،

."االستسالم

:اجتماعيمشاريعومبادرسياسيناشطحصريوسيمالمحامي

.أمـلاتخـيـبـمـتـتـالـيـةأنهامنبـالرغمي،ـالـبـرلـمـانقـالـطـرييـؤيـدوصـالـخـصهـوجعـلى

لذلكملهم،أخيبةكذلكترفعفإنكالكنيست،أعضاءمنالمواطنينتوقعاتسقفترفععندما"

عنجابةاإلعلىقادرالسياسيةاللعبةفيالمواطنينولدورالبرلمانلدوراألساسيالفهمفإن

ضدتخرجةبحكومأوباليسارأوباليمينالخاصةاالنتخابيةالحمالتبالضرورةوليس-األسئلة

."العرب

(تـشـعـيـبـي  رابـط-غـلـوبـسمـوقـعمـنالـكـامـلالـمـقـال)

:شيفرلينغنغوة

يسيءتخبينالأنيختارالذيالمواطن...الديموقراطيةتتنفسهالذيالهواءهواالنتخابفيالحق

..وتقويضهاالديموقراطيةإضعاففيويساهمونتائجها،االنتخاباتإجراءإلىعمليا

حبَطينمتكونواأنبإمكانكملكم،حيلةَ الحكم،فترةخاللهنايحدثعماراضينغيركنتمإذا

أن.القائمدالوحيالعملنظامأمامكميُفتحفعندهااالنتخابات،وقتحانإذاولكن.يائسينوكذلك

اتجاهعنوللتعبيريرللتغيوللتأثير،للعملالوحيدطريقكمإنها.االقتراعصندوقفيببطاقةتـُـدلـوا

...موقفأو

...قوتهمادتزدأنتريدونالالذينالمرشـَّحينسيعززبالذات،فإنه،يُحسب،لنصوتكمألن

سبينبشكلاألحزابأجزاءحجمتعاظمإلىويؤدياحتسابهيتمبهيـُـدلـىالالذيالصوت

...الوضعتغيرونوالتؤثرونالدرسا،أحداتـُـلــَـقــ ِـنـونالهكذا،تحتجونالإنكم...لحجمها

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلالـمـقـال)

الحق في التصويتمؤيدين لممارسة تعليالت 

:أسالومورروليدرعاموسبروفسور

رصةالفإنها...االنتخاباتحولأوالدناإلىللتحدثمهموقتهواالنتخاباتيسبقالذياليوم

وحولناحياتفيالمهمةاألمورحولاألولويات،سلموحولالتأثيرحولالقيم،حولإليهمللتحدث

راآلخاحترامحولإليهمللتحدثممتازةفرصةأيضاوهيأجله،منللكفاحمستعدوننحنما

ليسأنهبلتذكيرهمممتازةفرصةإنها...عنامغايربشكليفكرونأناسهناكدائماأنهحولورأيه،

،وغيرُمِحـق  هناك ،غبي  هناكليسُمِحـق  ...مختلفةآراءفقطهناكوذكي 

اطنالموحقوقأهمأحدممارسةفيإليكملالنضمامأُدعوهماألوالد،إلىتتحدثونبعدماوعندها،

":واضحةبويةتربرسالةإليهمتبعثونبذلك،.االقتراعصناديقفيالتصويت:إسرائيلدولةفي

وليسبالعملنؤمننحن.بالتذمرالباألفعالنؤمنإننا.بالفاعليةبالمسؤولية،بالتداخل،نؤمنإننا

.أنفسنامننتوقعهفإننامنك،هذانتوقعوكما.أنفسنامعبالتساهل

(تـشـعـيـبـي  رابـط-الـكـامـلالـمـقـال)

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3769980,00.html
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001281080&from=whatsapp
https://www.d.co.il/Article7103/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5588969,00.html


ي  -ـثـالـثـةالةـلـرحـمـال نـقـاش صـفــ ِـّ

.قـُـبـَـيـْـَل الـنـقـاش المشترك، نجتمع في كامل الهيئةو( موقفها ) بعد أن قامت كل مجموعة بتحضير اتجاهها 

عرض 
عاءات .االد ِّ

كل مجموعة 
تطرح أسئلة 

على 
المجموعات 
.األخرى

يطرح المربي 
أسئلة 
توضيحية



ي  نـقـاش -ـثـالـثـةالةـلـرحـمـال يـة لـلـمـربـة تـوضـيـحـيـأسـئـل-صـفــ ِـّ

:مـخـتـارة لـلـنـقـاشأسـئـلـة تـوضـيـحـيـة 

ما رأيكم بالتعليالت التي طرحتها المجموعات؟

برأيكم، ما هو الحق في التصويت؟

كيف يؤثر التصويت أو عدم التصويت على القيم الديموقراطية؟

باإلضافة إلى التصويت في االنتخابات، بأية طرق يمكن التأثير على المجتمع؟

برأيكم، لماذا من المهم أن يقوم كل صاحب حق في االنتخاب بالتصويت في االنتخابات للكنيست؟

ماذا سيحدث لو لم تصوت غالبية المواطنين في االنتخابات القريبة.

 ى تمارسون ؟ مت(لجنة صف، مجلس طالب، سلطات محلية، حركات شبيبة ) في أية فرص، تعطى لكم إمكانية التصويت

حقكم في هذه الفرصة؟ متى تمتنعون عن التصويت؟

ما هي المخاطر االجتماعية التي تتربص بمجتمع ، جمهوٌر كبير منه ال يصوت؟



ر تـخـرج فـي حـمـلـة فـرض قـانـون خـاصـةالقصير الفيلم شاهدوا  رابـط تـشـعـيـبـي  -شـرطـة الـتـذمــ 

:ة لـلـتـلـخـيـصـأسـئـل

برأيكم، هل الناس الذين لم يصوتوا لديهم الحق في التذمر وفي انتقاد عيوب في الدولة؟1.

بأية طرق يمكن تشجيع المواطنين على التصويت؟برأيكم، 2.

ما الذي عساه أن يشجعكم على التصويت للكنيست عندما تصبحون أصحاب حق في االنتخاب؟3.

.رفع نسبة المصوتينكأبناء شبيبة، كيف تستطيعون إقناع القريبين منكم بالتصويت؟ اقترحوا طرقا للتأثير وللعمل على4.

الفعالية؟أي جديد وجدتم في هذه 5.

لكن -وديناختاروا األفضل من بين الموج. الالمباالة واليأس ليسا إمكانية. أمنيةلدينا تحديات . لدينا تحديات اجتماعية" 

ؤو". إنه حق ولكنه أيضا واجب . انتخبوا يـ(ـي ڤرو) ـيـنڤرِّ .ـلـيـن، رئيس الدولةڤرِّ

:تـلـخـيـص فـي كـامـل الـهـيـئـة-ـرابـعـةالةـلـرحـمـال

https://www.youtube.com/watch?v=Ng-9SKtAzck


:ُمجريات حصص أخرى في موقع إدارة المجتمع والشباب1.

رابـط تـشـعـيـبـي  -למי להצביע-2021فعالية قــُـبـَـيـْـَل انتخابات آذار -لمن نصوت.

ـلــْـمـًـا .رابـط تـشـعـيـبـي  -רוצים לדעת יותר-2021فعالية قــُـبـَـيـْـَل انتخابات آذار -نـريـد أن نـزداد عِّ

ن . ، دחובת הצבעה בבחירותواجب التصويت في االنتخابات مقال بالعبرية -2. .، المعهد اإلسرائيلي للديموقراطيةفريدبيرغحِّ

:بزيارة موقع الـمـقـر  لـلـتـربـيـة الـمـدنـيـة والـحـيـاة الـمـشـتـركـة بفتح الـرابـط الـتـشـعـيـبـي  ننصحكم 3.

.تـشـعـيـبـي  رابـط-الـمـشـتـركـةوالـحـيـاةالـمـدنـيـةلـلـتـربـيـةالـمـقـر  

رح عن تاريخ مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرفنا بالعربية، وفيها ش: وفيه، تحت عنوان فوق االبتدائي، تجدون عريضتين محوسبتين، األولى بعنوان

ِّت يؤثر، وفيها فعاليتان حول الموضوع: الكنيست وعن عمل أعضائها، والثانية بعنوان .مجرى حصة من يصو 

.تـشـعـيـبـي  رابـط -مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرفنا بالعربية

ِّت يؤثر .تـشـعـيـبـي  رابـط -مجرى حصة من يصو 

.رابـط تـشـعـيـبـي  -تـغـذيـة مـرتـدة قـصـيـرة-واجـب مـمـارسـة الـحـق فـي الـتـصـويـت4.

عـلـلـت :وسـُـّ

https://meyda.education.gov.il/files/noar/votehow_arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/voteknow_arab.pdf
https://www.idi.org.il/articles/3511
https://www.idi.org.il/articles/3511
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/programs-and-activities/Pages/KnessetElections2021.aspx
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/KnessetElections2021/KnessetElections2021HighSchool2AR.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/Mate/KnessetElections2021/KnessetElections2021HighSchool4AR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1zQ_wBTMgnXUY_8eS6kzALqOvuAoSTUsSxF6xvOIcJcI/edit

