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ـًـانـريـد أن نـزداد ِعـلــْـم

، قسم المضامين، إدارة المجتمع والشباب، 2006، شباط 50: العدد( على جدول األعمال ) من صحيفة عاْل سيِدر َهيوم  "َمن يفهم ما يجري هنا " : هذا النشاط تمت كتابته باالستناد إلى تشكيلة الفعاليات

.صالح محمود صفية، قسم المجتمع والشباب، قسم المجتمع العربي، مركز اإلرشاد، الناصرة: ترجمة ومالءمة



مـة :مـقـد ِ

للكنيستالعامةاالنتخاباتقـُـبـَـيـْـلَ الطالبلتفعيلنموذجأمامكم.

وواسعةهجيةمنبصورةوالمربي،والمعلماالجتماعيةالتربيةُمـركــ ِـزلمساعدةمقتَرحطريقالمحوسبة،العريضةهذهفي

.االنتخاباتقـُـبـَـيـْـلَ المختلفةاالتصالوسائلعـَـبـْـرَ تجتاحناالتيوالمضامينالمعلوماتمنطوفانبعداألفق،

صفيالمدى،هذافياالهتداءفيالطالبوتساعدوالتخبطوللتفكرللنقاشلالستيضاح،قاعدةبمثابةالمعلومات بدائلتـفـحـُـّ

.قيميةقاعدةعلى(موقف)اتجاهاتخاذوفيقائمة

ةطبقةإطارفي،صـَـفـ ِـي  إطارفيالنشاطإجراءباإلمكان .مدرسي  إطارفيأوصـَـفـ ِـيـ 

لإلعالمالحكيمالكاالستهموضوعحولنقاشبإجراءنوصياالتصال،وسائلفيالمعلوماتِلـتـَـقـَـصـ ِـيالطالبتوجيهقبل.



أهداف النشاط

(الشريحة الرابعة ) 

نموذج النشاط

(الخامسة الشريحة ) 

اش قضايا مقترحة لـلـنـقــ

(الشريحة السابعة ) 

ـ ِـي تـوجـيـهـات ِلـتـَـقـَـص

الــــمــــعـــلـــومــــــــات 

(الثامنة الشريحة ) 

اقتراحات إلشراك سائر 

الـطـالب بـالـمـعـلـومـات 

(التاسعة الشريحة ) 

ـي ــذي يــلــوم الـالــي

ـــاتــوم االنــتــخــــابــيـ

(الحادية عشرةالشريحة ) 

فياقتراحات لتفعيل النموذج 

ة الصفوف والمدرسطبقة الصف، 

(السادسة الشريحة ) 

للمربي

للطالب

نـقـاش أسئلة ُمَوجـ ِـهـة لـلـ

بعد عرض الـمـعـلـومـات 

(العاشرة الشريحة ) 

! ِعـلــْـمـًـانـريـد أن نـزداد 
نموذج نشاط  لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية

24لـ قـُـبـَـيـْـَل االنتخابات العامة للكنيست ا

لــلــتــوســع

(الشريحة الثانية عشرة ) 



:األهـداف

.ةالحالياالنتخاباتبمنظومةتتعلقوآراءومشاعر(مواقف)اتجاهاتعنللتعبيرالطالبأمامالمجالفسح•

.االنتخاباتموضوعفيالهائلةللمعلوماتالواعيالتحليلتشجيع•

التعليمي  مناخخلقالمدرسة،وفيالصففي• آراءماعسالساعة،أمورفيمتواصلنـقـاشإدارةوبواسطتهفـعــ 

.الحاليةاالنتخاباتمنظومةتوفــ ِـرهارئيسية،مواضيعفيمختلفة(مواقف)اتجاهاتوعرض

الشخصيةيراتالتغطابعُ الحاليةاالنتخاباتمنظومةعلىيغلب،الكوروناأزمةأعماقوفيسنتين،خاللاالنتخاباتمنرابعةجولةفي

.الطالبمعمناقشتهاالجديرمنوالتيوهامةعديدةمواضيعفينـقـاشـاتوتـوفــ ِـرصباحيةأخباراتـُـحـِدثوالتيوالحزبية



اطـالـنـشنـمـوذج 

ليةالحااالنتخاباتمنظومةجدولعلىالمطروحةتلكمنقضاياعرض

توزيع إلى مجموعات بحث

جمع معلومات

إشراك المعلومات

نـقـاش



درسةاقتراحات لتفعيل النموذج في الصف، طبقة الصفوف والم

المدرسة/ الصفوفطبقة في في الصف

(.Online) اتـصالياجسمانيا أو ) خالل حصة مشتركة •

ا يختار المربي قضايا ويقترح على الطالب طرح قضاي•
.أخرى

عرض القضايا

أويوزع المربي الطالب إلى مجموعات •

يعرض عليهم القضايا وكل طالب يختار مجموعة حسب•
.القضية التي تثير اهتمامه

توزيع إلى مجموعات بحث

ه لجمع معلوماتتخصيص وقت • .مـوجـَـّ

لـروابـط ـبـَـق ـتـَـقـَـص ٍّ ُمـسباإلمكان المساعدة باالستعانة بـِ •
.تـشـعـيـبـي ـة

جمع معلومات

تبادليمنصة ) فيها إمكانية إضافة ردود إشراكيةمنصات •
(.مثال 

.خالل حصة ثابتة في البرنامج•

.عشر دقائق كل صباح: تخصيص وقت محدَّد، مثال: أو•

إشراك المعلومات

ات التي نـقـاش صفي بتوجيه المربي ومع التطرق إلى المعلوم•
.ُعرضت والردود التي طــُـرحـت في الصف نـقـاش

مجلس الطالب يختار قضايا ويعرضها في •
.الصفوف

ةعرض القضايا في منتدى طبقة صـَـفــ ِـي• .ـَـّ

عرض القضايا

.وفيوزع طاقم المربين القضايا بين الصف•

.ةيقود مجموعات بحث مختلطمجلس الطالب •
توزيع إلى مجموعات بحث

.بحثمجموعات يقودون ممثلو مجلس الطالب •

ه لجمع معلومات• .تخصيص وقت مـوجـَـّ

.لروابط تـشعيـبـي ـةباإلمكان المساعدة باالستعانة بـِـتـَـقـَـص ٍّ ُمـسـبـَـق•

جمع معلومات

(.ثال مبادليتمنصة ) فيها إمكانية إضافة ردود إشراكيةمنصات •

.للمدرسةالفيسبوكيأو االنترنتيالموقع •

إلى في حالة وصول الطالب) ردود إمكانية إضافة لوح حائط فيه •
(.المدرسة 

إشراك المعلومات

لتطرق اومع مجلس الطالب أو ممثلي نـقـاش صفي بتوجيه المربي •
.صفإلى المعلومات التي ُعرضت والردود التي طــُـرحـت في ال نـقـاش

.الطالبيمكنكم، ونحن نوصي بذلك، الدمج بين االقتراحات بما يتالءم والمربين و



اشـا لـلـنـقـات لـقـضـايـاقـتـراح

ص االتجاهات  .تَرحةالمختلفة والبدائل المق( المواقف ) أمامكم اقتراحات لقضايا يْمكن بواسطتها تــَـفــَـحــُـّ

.بأبعادها الصحيةالكوروناأزمة •

.أضرار األزمة االقتصادية•

.التربية•

.العمل مع األوالد وأبناء الشبيبة•

.القضاء•

.الرفاه والفجوات في المجتمع اإلسرائيلي•

.العنف في المجتمع العربي في البالد•

.جودة البيئة•

.دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية•



توجيهات ِلـتـَـقـَـصـ ِـي معلومات

 مختلفة تتعلق بها( مواقف ) بعد اختيار القضية، عليكم البحث عن حقائق واتجاهات.

( موقف ) تجاه اممنوٌع عرض. مختلفة، ألحزاب سياسية متنوعة( مواقف ) ثالثة اتجاهات قوموا بِـتـَـقـَـصـ ِـي

ح واحد أو لحزب واحد فقط .واحد لمرشـَـّ

بالقضيةعامة تتعلقومنشورات ( في شبكات التواصل مثال ) عن خطابات، مقاالت، منشورات شخصية إبحثوا.

 أخبار مزيفة " نوصي باالستعانة بمجرى حصة حول ) مـيـ ِـزوا بين الحقائق واآلراء    "Fake News ،

.مرفق رابـط تـشـعـيـبـي  

.عناوين مصدر كل مستنـَـد تجدونهإنسخوا



اقـتـراحـات إلشـراك اآلخـريـن بـالـمـعـلـومـات

قـا إلى الموضوع :اقتراحات ألسئلة تستدعي تطر 

؟...ما رأيك بـ

هل اقـتـنـعـت؟

ما الذي يرجونه من هذه الخطوة؟

ما الذي يخشون من فقدانه؟

ماذا كنت تود  أن تسأله؟ أو تجيبه؟

 ؟تضيفهما الذي كنت

مجال إشراك المعلومات

  بشكل اتصالي  أو بإمكان إشراك المعلومات في إطار حصة أو لقاء صـَـفــ ِـي (Online ) وغير
.تزامني  

تحضير لوح إشراكي  معلوماتي  فيه إمكانيات للردود.

 تخصيصية إلشراك المعلوماتانترنتيةإنشاء صفحة.

 إذا كان باإلمكانتحضير لوح  ، .مادي 

أية معلومات نقوم بإشراكها؟

اقتباسات.

مقابالت.

رسمات.

 ،اوما إليهتويترصفحات فيسبوك.

أعمال.

 " شخصية األسبوع."

 " عنوان األسبوع."

ا ننشئ مجاال من االحترام إشراك المعلومات ولـلـنـ :قـاشهـيــ 

.لغة من االحترام

عاءات موضوعية مدعومة بالتعليالت .اد ِ

عليكم تحضير المعلومات التي جمعتم لعرضها أمام الطالب



تاقـتـراحـات إلشـراك اآلخـريـن بـالـمـعـلـومـا
عليكم تحضير المعلومات التي جمعتم لعرضها أمام الطالب

مجال إشراك المعلومات

  كل بشأو بإمكان إشراك المعلومات في إطار حصة أو لقاء صـَـفــ ِـي

.وغير تزامني  ( Online) اتصالي  

تحضير لوح إشراكي  معلوماتي  فيه إمكانيات للردود.

 تخصيصية إلشراك المعلوماتانترنتيةإنشاء صفحة.

 إذا كان باإلمكانتحضير لوح  ، .مادي 

ا ننشئ مجاال من  لومات المعاالحترام مـُـعـَـدًّا إلشراك هـيــ 
:ولـلـنـقـاش

.لغة من االحترام

عاءات موضوعية مدعومة بالتعليالت ما الذي كنت تضيفه؟.اد ِ

؟ماذا كنت تود  أن تسأله؟ أو تجيبه

؟ما الذي يخشون من فقدانه

؟ما الذي يرجونه من هذه الخطوة

؟هل اقـتـنـعـت

؟...ما رأيك بـ

قـا إلى الموضوع :اقتراحات ألسئلة تستدعي تطر 

أية معلومات نقوم بإشراكها؟

اقتباسات.

مقابالت.

رسمات.

 ،وما إليهاتويترصفحات فيسبوك.

أعمال.

 " شخصية األسبوع."

 " عنوان األسبوع."



اتــومرض الـمـعـلـاب عـي أعـقـاش فـلـلـنـقُمـَوجــ ِـهـة ة ـأسـئـل

.باإلمكان إجراء هذه المرحلة بعد عرض كل قضية أو في نهاية الفعالية بأسرها

ما هي المواضيع المركزية التي طــُـرحـت في منظومة االنتخابات الحالية؟•

الحالية عن سابقاتها؟منظومة االنتخابات بـِـَم تختلف•

ما الذي يمكننا تعلمه من ذلك عن المجتمع اإلسرائيلي؟•

مته من الفعالية؟ ما الذي فاجأك؟• أي  جديد تعلـــ 

طــَـك، حبَّ استطالعك؟ أعطِ • ة درجة أثارت الفعاليةُ تفكيَرك، تخبـُـّ .ي أمثلة/ بـأيــ 

على أبناء الشبيبة؟االنتخابات الحالية برأيكم، كيف وبأية مجاالت ستؤثــ ِـر •



اليوم الذي يلي يوم االنتخابات

!حاولوا مواصلة تـَـقــَـصـ ِي األحداث في الساحة العامة

دوا تاريخا بعد ثالثة أشهر، وافحصوا ه ل حد ِ

.أوفى الـمـنـتــَـخـَـبـون بوعودهم

 ِـداتأقيموا لجانا تواصل االستطالع وإطالع اآلخرين بالمستجـ.

يمكنكم فـكــ ِـروا، هل هناك مجال كنتم تود ون أن تزيدوا مشاركتكم فيه؟ كيف

القيام بذلك؟



:حصص أخرى في موقع إدارة المجتمع والشبابُمجريات 1.

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

رابـط تـشـعـيـبـي  -החובה לממש את הזכות להצביע-2021فعالية قــُـبـَـيـْـَل انتخابات آذار -واجب ممارسة الحق في التصويت.

:بزيارة موقع الـمـقـر  لـلـتـربـيـة الـمـدنـيـة والـحـيـاة الـمـشـتـركـة بفتح الـرابـط الـتـشـعـيـبـي  ننصحكم 2.

.تـشـعـيـبـي  رابـط-الـمـشـتـركـةوالـحـيـاةالـمـدنـيـةلـلـتـربـيـةالـمـقـر  

عربية، وفيها شرح مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرفنا بال: وفيه، تحت عنوان فوق االبتدائي، تجدون عريضتين محوسبتين، األولى بعنوان

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

.رابـط تـشـعـيـبـي  -مجرى حصة كنيست إسرائيل تشرفنا بالعربية

ِت يؤثر .رابـط تـشـعـيـبـي  -مجرى حصة من يصو 

رابـط تـشـعـيـبـي  -تـغـذيـة مـرتـدة قـصـيـرة-نـريـد أن نـزداد ِعـلــْـمـًـا3.

عـلـلـت :وسـُـّ

https://meyda.education.gov.il/files/noar/votehow_arab.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/votedutey_arab.pdf
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/e/1FAIpQLScmQHKi1B6MnTFy4t_HOBogwREgIob8dI2OXpSsRjm20vSzbQ/viewform?usp=sf_link

