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 لدخ  م  

 
المستشارون التربويون األعزاء

1
، 

مميّز بعد جهد دام سنوات، حيث يرمي إلى تعزيز قيمة دني أن أزّف لكم بشرى إصدار هذا الكتاب السع  ي  

ت ب باللغة العربية وتمّ  ت قدسية الحياة من خالل تطوير العالقة مع الحيوانات. ي عتَبَر هذا الكتاب مميًزا ألنه ك 

 مالءمة مضامينه كي يناسب احتياجات المجتمع العربي في البالد. 

 

عقاب الحاجة إلى مواجهة ظواهر العنف الموجودة في المجتمع لقد جاء اختيار هذا الموضوع بالذات في أ

العربي بشكل عام. لقد ازدادت ظاهرة تنكيل األوالد والشباب بالحيوانات في اآلونة األخيرة وهذا يشمل 

مجتمعنا أيًضا، ما يحتّم علينا رصد الظاهرة وعالجها ومتابعتها بغية الحّد من إيذاء "اآلخر" بشكل عام، 

ات بشكل خاص، فكبح العنف في مجال معين ينطوي على تَب عات إيجابية في المجاالت األخرى والحيوان

 أيًضا. 

 

لقد أشارت األبحاث التي أجريت في إطار الصحة النفسية والتربية والقانون أن التنكيل بالحيوانات يمكن أن 

نه يشير في بعض األحيان إلى يكون مؤشًرا يسبق قيام اإلنسان بتصرفات عنيفة تجاه البشر، ناهيك عن ا

(، لذلك، يجب اعتباره إشارة تحذير حول حالة المعتدي منشور المدير العامتعّرض المعتدي نفسه إلى التنكيل )

 النفسية.  

 

قت جميع الديانات أيًضا إلى الرفق بالحيوانات وأهمية منحها الرعاية والعالج والرأفة وتلبية لقد تطرّ 

 احتياجاتها،  كما أنها ذ ك رت كقدوة في الحفاظ على قيمة الحياة.

 

وير المناخ التربوي األمثل يستجيب هذا البرنامج إلى أهداف وزارة التربية والتعليم، حيث يهدف إلى تط

يتمحور البرنامج في موضوع  يم والمهارات الحياتية، كما يهدف إلى تحقيق هدف "االحتواء".الق تذويتو

عالجية أيًضا، حيث يتم من خالله خفض -معاملة الحيوانات كهدف مركزي، بَْيد انه يستخدمه كوسيلة تربوية

ن الجهد المطلو  ب أثناء سيرورة التعلم. التوتّر لدى الطالب ومنحه فوائد عاطفية ونفسية واجتماعية تخفّف م 

 

ى الحياة"، وهو لقد تّم تطوير الفعاليات الم درجة في هذا الكتاب في إطار برنامج "نتحّمل المسؤولية عل

ه المستشارون التربويون في قسم كبير من المدارس االبتدائية في الوسط البدوي في قبرنامج وقائي طبّ 

لطالب كي يكونوا "سفراء من أجل الحياة" في إطار برنامج الجنوب، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل ا

 المهارات الحياتية.

 

آلية العمل التي يعتمدها البرنامج هي اآللية الشمولية حيث يتّم العمل مع المعلمين والطالب وأولياء األمور. 

ة الحياة يتّم ذلك من خالل ورشات عمل وفعاليات ومحاضرات تتطّرق إلى مواضيع عديدة تتعلق بقدسي

   .اإلرث الحضاريواحتياجات البشر والحيوانات والدين والقانون و

 

المجموعة"، بيد انه سيالحظ  سيالحظ القارئ التشابه بين هذا الكتاب وكتاب "الروح التي تبعث الحياة في

 أيًضا حيث  يتّخذ هذا الكتاب منحى آخر في مضمار القيم والمهارات الحياتية.  ختالفاال

 

 

                                                 
1
 صيغت الجمل في صيغة المذكر لكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء. 

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/178489/315.pdf
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 عن شكري لَمن شاركوا وساهموا في سيرورة تطوير وبَْلورة هذا الكتاب المميّز:  رب لختام، أود أن أعفي ا

 له المرشدة مزنة حليحل على الكتابة واإلعداد  م.بشكل مهني وم 

 .المرشدة عال بشير على المراجعة والبَْلورة 

 دعمهن.حاييم على التداخل الفّعال ومتابعة المرشدات و-المرشدة ليآت بيلد 

 ناب لوك مديرة قسم برامج المساعدة والوقاية على َمْنح الموارد والتشجيع.يسيدة عال 

  السيدة هياله سيغال مديرة وحدة المناخ التربوي األمثل ومنع العنف على الشراكة في خطة العمل

 وإتاحة التطبيق والدعم المستمر.

   اخلها في تطوير البرنامج في المدارس.ت باسكيند من وزارة حماية البيئة على تدالمرشدة أييل 

  البرنامج وتطبيقه في المدارس. تذويتسهامهم في إالمستشارين في لواء الجنوب على 

 

 آمل أن يتم تطبيق البرنامج في كافة المدارس في المجتمع العربي في البالد.

 

 اتمنى لكم عمال مثمًرا وناجًحا، ومجتمًعا يزخر بالقيم

 

 

 

 ياتمع تح           

 إغبارية-سناء جبارين            

 لواء الجنوب -فتشة في االستشارة التربويةم

 
 

 عودة إلى الفهرس
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 "بالحيوان فقالرّ قصيدة "

شوقي أحمد :الشعراء ميرأل
2
 

 حق   علَْيك له َخْلق   الحيوان  

َره باد   الك للا   سخَّ  قْبلكا ول لع 

ع قالاألث َحمولَة  األطفال وم رض 

 الزراعة وخادم الجماعة مطع  وم  

ن  ي ْرهَقا وأال به يرفقا أن حقّه م 

ر ح إذا وداو ه يسترح َدْعه َكلَّ  إنْ   ج 

ع وال واركا في يَْظمَ  أو داركا في يَج   ج 

سكين بهيمة    ي ب ين فال يشكو م 

 ! د موع له وما مقطوع لسان ه

   

عودة إلى الفهرس

                                                 
2
 191، ص: ديوان الشوقيات، الجزء الرابع 

https://books.google.co.il/books?id=rrJFCwAAQBAJ&pg=PT380&lpg=PT380&dq=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%82+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA&source=bl&ots=t5vZwVmsy9&sig=9dHX4y2N7UhABRuAIbeBiDk0Rts&hl=iw&sa=X&ved=0ahUKEwiQt7qYt47XAhVHBBoKHX6wCj0Q6AEIMjAF#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA&f=false
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ن أجل الحياة  طالب م 

 مقدمة

 
  أتاحتإال أنها  ، ومن حيوان إلى آخر من شخص إلى آخرقد تختلف   هامنذ األزل، ورغم أن بالحيوان اإلنسان توطّدت عالقةلقد 

 هانسان االستفادة من وجودم اإلتعلّ  ، كما التسليةو الحراسةوالعمل و والكساء طعامكال مجاالتالى شتّ في  لخدمته  هاتسخير هل

 العالجي. ضمارفي الم ندرجإضافية، منها ما يَ  جابيةيإ في حياته ألهداف

بت أن التفاعل مع ثيحيث  ،بشرالحيوانات على ال تأثيرط الضوء على يسلّ  جديد مجال معرفيّ  خيرةالعقود الثالثة األفي لقد ظهر 

 ، ال سيّمايقيمالمعرفي والو عاطفيالونفسي على الصعيد الر عليه ويؤثّ  ةلنفسيّ ية االرفاهب اإلنسان شعور يزيد من الحيوانات

  (.Wilks , 1999) الحيوانات األليفةالكالب وو الخيول

 Nimer) يالعاطف هوذكاء تعليميةالعقلية وال هر مهاراتوّ طي الطفل المحيطة بيئة في البوجود الحيوانات لقد أشارت األبحاث أن 

& Lundahl, 2007) ،حساس باآلخراإلو رأفةوالالتعاطف  لديه رطوّ وي ،ثقته بنفسه و ي شخصيتهيقوّ  أنه هذا باإلضافة إلى 

 Endenburg & Van) االجتماعيةلمشاركة ا ه علىعيشجّ ولعنف ل ضةناه  م  م اليَ الق  لديه ز يعزّ كما  ،المسؤولية وااللتزامو

Lith, 2011).  

في العديد  بالحيوانات لظاهرة التنكيل مقلق   تفش  ظ الحَ ي    ،نسان بشكل عامبشكل خاص واإلعلى الطفل  يجابيالتأثير اإلهذا  رغم

فات تصرّ أنها بمعاناة للحيوانات اللم واألب تسبّ والتي  قاسيةاألوالد الفات تصرّ ت فًسَّر  في نطاق هذه الظاهرة، من المجتمعات.

 تنكيل تَب عات ل هؤالء، يغفلألسف الشديد .هاشخاص يتغاضون عناأل من ن الكثيرأ لدرجة ،و النهيأب العقاب وج  ال ت   ،صبيانية

  .كبير للطفل والمجتمع ، وفي هذا ضرر  ما بعدالبشر في لتشمل الطفل تفاقم عدوانيةحيث يمكن أن ت ،الحيواناتب طفالاأل

تجاه الطفل العنيف  هناك حاالت أظهرت أن كانت حيث ،ةلنفسيّ االطفل  بشأن حالة شارة تحذيرإبمثابة التنكيل بالحيوانات ي عتَبَر 

أيًضا بحاث د األتؤكّ ن. ض لهذا التنكيل حتى اآلو ما زال يتعرّ أو المدرسة أتنكيل في البيت اللى إض هو نفسه قد تعرّ  الحيوانات

 ( ,1993Frickالباحث فريك ) اهاجرأدراسة  حيث أظهرت ة،اضطرابات سلوكيوجود ر على ؤشّ يذاء الكائن الحي هو مإ أن

 شخاص.لى شديدة لدى هؤالء األإة معتدلة لى اضطرابات سلوكيشير إتن القسوة والعنف تجاه الحيوانات أ

 ,Felthous & Kellert, 1987; Kellert & Felthous, 1985; Miller & Knutson)باحثون  اثبتباإلضافة إلى ذلك، 

جرامية إفات ممارسة تصرّ يرتبط بشكل مباشر مع ن في الصغر آلخريشخاص اتجاه األالعنف وبالحيوانات  لتنكيلان أ  (1997

 إلى هذا أيًضا حيث أشار (Ascione, 2001سيون )آ تطّرققد للى درجة القتل. إحيان األوصلت في بعض  ،ربَ في الك   خطيرة

العنف  مكن أن يمارسواالذين يضين للخطر وتحديد الشباب المعرّ  فيالتي تساعد  أحد المؤشراتن االعتداء على الحيوانات هو أ

 ضحية للعنف والتنكيل.  واكان وأرين خضد اآل

 ة:ة وقانونيّ نفسيّ وة خالقيّ ألتنكيل بالحيوانات جوانب ل

 يعاني  ،كائن حي له حقوق خاصة إال أنه مخلوقًا بشريًان الحيوان ليس أخالقي واإلنساني : على الرغم من الجانب األ

 .الرحمةالرأفة وويستحق  ،وجاعمن األ



8 

 

 : يؤذ   َمنبشر، والإيذاء  ط الرغبة فيثبّ يمكن أن ت النفسية التي  العوائقَ  اتالحيوان إيذاء   يزيل الجانب النفسي 

 حيواناتلم الأعدم االهتمام بوالالمباالة وحاسيس األمشاعر وتبلّد ال بشر. يمكن أن يؤديال إيذاءعليه  له  سْ يَ  الحيوانات

 .أيًضا البشر تجاهإلى تبلّد المشاعر واألحاسيس 

 :من  لكلّ  ثالث سنواتسجن العقوبة على  1994سنة  تم تشريعهالحيوان الذي  قانون حماية ينصّ  الجانب القانوني

 ينّكل بالحيوانات.

 عودة إلى الفهرس
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 هداف البرنامجأ

 اقيميً و اتعليميً  اموردً ، سواء كان وسيلة أم هدفًا قائًما بحد ذاته، الحيواناتالعالقة مع  جعل على سمى للبرنامجالهدف األز تك  رْ يَ 

 لدى األطفال والمراهقين. تيةمهارات الحيااللقدرات ولبناء ا لىضْ وسائل الف  ال إحدى وذلك ألنها ت عتَبَر ،اوشعوريً  ااجتماعيً و

 منها: ،خرىأربوية ت اهدافً أ د أن لهيْ إلى حّد كبير، بَ  واحتياجاتهاالحيوانات  عاوضأم هْ في فَ ي سه م البرنامج 

 ناأخر هو اآل"وتطوير برنامج  تعزيز". 
 وغيرها )لدى الطالب حاسيسألعر وامشا"ال ،المختلفة "المهارات" "،القيم" :، منهاساسيةأمصطلحات  تذويت "

 الحياة اليومية.   أثناءوالعمل على تطبيقها  والمعلم(،

   ةالمدرسفي تعزيز وتطوير مصطلح قدسية الحياه كجزء ال يتجزأ من المناخ التربوي . 
   لحزن..(الغضب، ا) المشاعر إدارةك الحفاظ على قدسية الحياة في سهمالمهارات الحياتية التي تتعزيز إثراء القيم و ،

التواصل و، الحوار السليمة أساليبو ،النزاعات وفض ،المفاوضاتو ، يجابيالتفكير اإلو، الضغوطات مواجهةو

 ومهارات القيادة. ، التقمص العاطفيو ، صغاء الجيداإل/ غير لفظي/ اللفظي
  االحتواء"هدف  تحقيق". 
  والكائنات  البشرمع  فيهايتعامل والتي مختلفة يصادفها  االتفي التعامل مع حلدى الطالب  ةحياتيالمهارات التنمية

  ة.الحي

  في ذلك المختلفةساليبهم أن ووخراآل ما يسهم بهتنمية مهارة العمل ضمن فريق واحترام . 

  معرفة ،الذات ومراقبة الذات تقييم ، الثقة بناء /الذات تقدير) للسيطرة الباطني المركز زيادةرفع الوعي الذاتي و 

 .(والضعف القوة واطنومَ  ،والقيم ،لحقوقا

  جتماعية للحفاظ على الحياة بواسطة الحيواناتاالمشاركة الو ةقيادمهارات ال تنمية . 

 على حد سواء نسان والكائنات الحيةاإلحتياجات وتلبية االحسنة لمعاملة وعي الطالب ألهمية ا رفع. 

 

 عودة إلى الفهرس
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 الحيوانات حماية
 "أيًضا الحيوانات مع تعاملهب بل ،حسبف لبشرمع ا هعاملبت رالمتنوّ  المجتمع يقاس ال"

 

 .ومضمونه القانون روح خالصة وهي ،1994 سنةالذي ش ّرع ( الحيوانات حماية) "بالحيوان الرفق" قانون الجملة هذه ترافق

 في تمهيدية جلسة في إلى ذلك بركاي راحيل القاضية . لقد أشارتحيواناتية البحما اوقانونيً  اأخالقيً  ملزمون ،البشر، نحن

دّ  التي السبع بئر في المركزية المحكمة نظًرا إلى ظروف القضية، ال اعتقد أن : "حيث قالت بكلبه نَّكل شخص اعتقال فيها دم 

 تماًما كما نرفق بالحيوان لزمون أن نرفقم نحنف ،حيوان  أو ارتكابها بحقّ  إنسان بحقّ  المخالفة ارتكاب خطورة بين  افرقً  هناك

 ".باإلنسان

 بالسجن عليه والحكمها ب لي نكّ  نمَ  كل محاكمة يتيحو ،وتعذيبها بها التنكيلو الحيوانات إيذاء منع إلى الحيوان حماية قانون يهدف

 .سنوات ثالث إلى تصل لمدة الفعليّ 

 في ، أوشخصي بشكلواالحتفاظ بها  حيواناتال امتالك بخصوص واضحة ليماتتع إقرار اقريبً  سيتم ،القانون هذا إلى باإلضافة

 الزراعة وزارة في البيطرية الخدمات هاأ صدرت التي لتعليماتتشير ا. والقطط الكالب حجز مرافق أو األليفة الحيوانات حوانيت

 الئقة معيشية اظروفً  للحيوان رتوفّ  التي كانياتواإلم األدواتو المعلومات لديه كانت إذا إال حيوان يحّق إلنسان امتالك لنانه 

 ،الحيوان صحة تدهور إلى تشير التيالعالمات  مالحظة على القدرة ذلك ويشمل  ،(ذلك إلى وما مأوىو مأكل) قصوى ورفاهية

 . فسهان الظروف توفير على قادر غير شخصل تسليمه و، أتؤذيه بطريقة ربطه  أو ،إهماله من الحيوان مالك عمنَ ي   كما

 المرآة في وجوهنا

  ،مأوى دون كثيرة حيواناتتعيش  .بالكلمات ذلك عن التعبير تستطيع ال لكنها  ،الضيق حاالت من وتعاني الحيواناتتشعر 

تبلّد  إلى يؤديو بمعاناتها المباالة عدميدل على   الحيوانات إن إيذاء . الحماية إلى الحاجة أمسّ  فيهي و لإلصابة ضةً معرّ 

 .البشروإيذاء  رالمشاع

 

 .وتطبيق تربيةو عناية: البيئة حماية وزارة

الصالحيات  بعض . سنستعرض فيما يليا في مجال الحفاظ على الحيواناتجدً  نشطةالجهات ال إحدىالبيئة  حمايةوزارة ر بَ عتَ ت  

 :في هذا المضمار تقوم بها التي فعالياتوال

 وجمعية والتعليم التربية وزارة مع اونبالتع البيئة حماية وزارة: تنفّذ برامج تربوية S.O.S اتربويً  ابرنامجً  للحيوانات 

ثلى طريقةَ ك القيم إثراءَ على  البرنامج   رتكزيَ  .عدة سنواتمنذ  مدرسة 100 حوالي في امميزً   مع التعامل نهج لتغيير م 

والمراهقين  لشخصية لدى األوالدبة والمسؤولية اويتمحور في قيم عديدة كالرأفة واإلحساس باآلخر والمح الحيوانات

يشّدد كما  ،معاناتهاو الحيوانات حماية حول فيرةو معلوماتب لطالباالبرنامج  زّودي والبالغين. باإلضافة إلى ذلك،

 .بها التنكيل عنْ مَ  على

 ل سنة، على دعم مالي ك الحيواناتب ىنَ عت   التي الخيرية المنظمات  تحصل  -الحيواناتالتي ت عنى ب منظماتال دعم

 . في وزارة حماية البيئة "الصندوق من أجل الحيوانات"يمنحه 
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 بالتزامن مع  نصح، ويالمشردة والقطط الكالب يتبنّ  على الحيوانات حماية قسم يحثّ  -دةالمشرّ  بالحيوانات عنايةال

 في حياتها جودة ينوتحس ،معاناتها منعو ،الشوارع في دةالمشرّ  الحيوانات عدد تقليص . يهدف هذا إلىبتعقيمها ذلك

 .سكنها محيط

 (الحجر محطات) المحلية السلطات في الحجز مرافق إقامةب "الحيوانات جلأ من الصندوق"ي عنى   :للحيوانات مالجئ 

 الخدماتمن  توصيةالحصول على  بعدإليها  الدعم تحويل يتم حيث ،الحيوانات معاناة التخفيف من غيةبوترميمها 

 اتحاد  ،اللد  ،السبع بئر: هي الصندوقمن  دعم على حصلت التيالمحلية  السلطات. اعةالزر وزارة في البيطرية

 . غيرهاو لبوعج ،شومرون المدن

 في التحقيق من بدءاً  ،القانون مخالفي على التشديد غيةب  بينها فيما  جهاتال بعض تعاونتلقد  -القانون تطبيق 

 ،الحيوانات حماية قسم -البيئة حماية وزارة: هي هذه الجهات. القضاء تسلطا أمام فةالمكثّ  المعالجةب انتهاءً و الشكاوى

 شرطة ،البيئة حماية وزارة في الخضراء الشرطة ،بالحيوان الرفق قانون لقضايا القطرية الشرطة قيادة ضابط

 للعثور خاصة التبحم اأحيانً  الهيئات هذه تقوم. الطبيعة حماية سلطةو  ،البيطرية الخدمات- الزراعة وزارة ،سرائيلإ

 في محتجزة أنها أو ،تنكيللل تتعّرض وأ ضائقة التي تعاني من حيواناتال إنقاذو  ،عليهم والقبض لقانونمخالفي ا على

 .ذلك إلى وما مالئمة غير ظروف

 أ ناس ءهؤال. الحيواناتلحماية  كأمناء وتفعيلهم متطوعين تجنيدب البيئة حماية وزارة  تقوم : أمناء لحماية الحيوانات 

بطاقة "أمين للحيوانات"،  ونيملك حيث القانونبتخويل من  عونالمتطوّ  يعمل. معاناتها ونع  يكترثون للحيوانات ويَ 

على مدار  الحيوانات أمناء عملي. هويته عنلهم  باإلفصاح بالتنكيلبه  مشتبهال مطالبةبتمنحهم صالحية قانونية  والتي

 لمساعدة القانون تطبيق نهم استدعاء الجهات لتقديم المساعدة أو سلطاتيمك، والبالد أنحاء جميع فيالساعة و

 ريهاالجم تثقيفحيث يشاركون في  ياإلعالم مجالال في يسهم المتطّوعون أيًَضا. ضائقة من تي تعانيال الحيوانات

 .الحيوانات بحماية قةالمتعلّ  المواضيعفي 

 

  عودة إلى الفهرس
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 الحيواناترعاية العالقة بين المدرسة و

أرييه روكاح
3
  

الحيوانات كوسيلة تربوية. العناية بعلى  ترتكز تربوية واستشاريةو ي برامج اجتماعيةالعديد من المؤسسات التربوية بتبنّ  تقوم

من  ن إلى تحقيقهذاته يصبو بحدّ قائًما يا تربوً  اهدفً  الحيواناتب  العنايةَ  اامج والعاملون عليهر مقدمو البرعتب  ذلك، يَ باإلضافة الى 

  .خالل هذه البرامج

 ،العدل ،االنتماء ،المشاركة ،: الحمايةـفي المدارس على تنمية شعور الطالب ب  األمثل المناخ التربوي  رتكزبع ان يتّ من الم  

تقديم الدعم من قبل  ية النفسية،حة والرفاهتعزيز الص ،االحترام المتبادل ،االهتمام ،القيمة الذاتية واالحترام ،القدرة الذاتية

وتطوير وتشجيع المشاركة  ،توفير االحتياجات المالئمة لذوي االحتياجات الخاصة ،تنمية القيم األخالقية ،ن للطالبيالمعلم

  االجتماعية.

والمشاركة وتنمية قدراته  الطالب باالنتماءوتطوير شعور  أمثلمناخ تربوي  خلقمع الحيوانات وسيلة ناجعة لعتبر التعامل ي  

 الخاصة هاالحتياجات وعي الل المسؤولية ووتحمّ  حمايتهاو ورعايتها لحيواناتابعلى االهتمام  هتشجيع من خالل. يتم ذلك الذاتية

 . (وغيرها الرعايةوالحماية واالحترام واالهتمام والعالج  و ،مالئمةالمعيشية الظروف وال ،الطعامك)

عالقة الطالب بالمدرسة تختلف  ، خصوًصا وأنبين المدرسة والحيوان "صلوحلقة "إلى  البرامجهذه  ليتحّول الطالب من خال

 الجدول أدناه: ي\االختالف في العالقة انظر. لتوضيح عن عالقته مع الحيوان

 الحيوانوالطالب بين عالقة ال المدرسةوالطالب بين عالقة ال

 حيث يتم تدعيم ،يالعقل-الذهنيالتعليم في الجانب يتمحور 

 المعرفة وتطوير التفكير

  همابين بين الطالب والحيوان المشاعرَ  العالقة  تنمي 

 همابين في العالقة إصدار أحكامال يوجد  وتقييمهم خريناآلألحكام  تهنجازاإو الطالب تصرفاتتخضع 

ما اآلخر دون قيد أو ل أحدهب بإنجازات ويتقبّ طالَ ي  ال  كل المجاالتفي  بإنجازاتحاجة دائمة  هناك 

 شرط

 التعامل مع الحيوانات ينمي القدرة الذاتية  ا الفشلحيانً أالشعور بعدم القدرة و

 فيها رتظاه  وال تلقائية بال تصرفاتتتّسم ال التظاهر وعدم التلقائية

 اشعوريً  ار للطالب حيزً ر ويوفّ التوتّ  ةف من حدّ يخفّ  ام عنهوالتعلّ  االتعامل معهي والمدرس زالحيّ  وجود الحيوانات فييبدو أن 

 ،أخرى لى مجاالت عديدةتتجاوز ذلك لتصل إ وائدد أن الفيْ ، بَ ل العبء الدراسي في المدرسةيساعده على تحمّ  اواجتماعيً 

 :فيما يلي سنتطّرق إليها

                                                 
3
اآلن كمتطوع في يعمل  .في هذا المجال كتب ونشر مقاالتو ،في موضوع منع العنف امفتشً عمل  ،اعدرجل تربية متقهو אריה רוקח( روكاح ) أرييه 

 .حماية الحيوانات في المدارستتمحور في دخال برامج إ ال سيّمامجاالت عدة 
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اللغة والدين ك ،مختلفةالتعليمية المواضيع الدمج موضوع الرفق بالحيوان في إن : وأساليب التدريس المجال التعليمي .1

المراقبة وكالبحث العلمي  ،دريستمتنوعة في الساليب أ إلى استخدامالمعلم يدفع ، الرياضيات والبيولوجياوالتاريخ و

ى للطالب الحصول . حينئذ، سيتسنّ وغيرها تعليميةال والجوالت دمج الفنون والموسيقىوالم فمشاهدة األو والمطالعة

 أساليب التدريس الروتينية المألوفة.أن يعتمد المعلم على ليمي دون على نتائج جيدة في المجال التع

 

ى ق إلرؤية يتم من خاللها التطرّ للمهارات الحياتية  بي"-"أونذج الـنمويقترح مجال القيم والمهارات الحياتية:  .2

. فيما ( الرابط في ية، )للتوسع انظر موقع الخدمات النفسية االستشار ل المختلفةفق محاور التدخّ و   األوضاع الحياتية

سياق موضوع رعاية الحيوانات فييلي استعراض للمحاور المختلفة 
4

 : 

 األسئلة المقترحة الشرح المحور

يتمحور في  :محور الهوية الشخصية أنا

لذات وتنمية الوعي ف على االتعرّ 

 معرفة اإلنسان يتضّمن:و الذاتي

جسده، مشاعره، أفكاره، وسلوكه ل

باإلضافة إلى هويته الجنسانية، هويته 

الجنسية، هويته الحضارية، ومواقفه 

 .وق يَمه

ماذا أشعر تجاه الحيوانات؟  ماذا أشعر عندما يتوجب -

اآلخرينرعاية علي 
5
 ؟

رين؟ هل تختلف مواقفي ما هي مواقفي بشأن رعاية اآلخ -

بشأن رعاية البشر عن مواقفي بشأن رعاية الحيوانات؟ 

 كيف؟

موقفي بشأن صيد الحيوانات؟ احتجازها؟ إجراء  ما هو -

 تجارب عليها؟

 مواقفي المختلفة بشأنما هي القيم التي توّجهني في  -

 اآلخرين )البشر والحيوانات(؟ رعاية 

الحيوانات  ايةل هناك فرق بين مواقفي بشأن رعه -

 وسلوكي الفعلي؟

ما هي  اآلخرين؟في سياق رعاية  ما هي صورتي الذاتية -

اآلخرين؟ كيف تي في نظر اآلخرين بشأن رعاية صور

 كانت صورتي في الماضي؟ كيف ستكون في المستقبل؟

 اآلخرين؟ل رعاية ماذا اكتشف في نفسي من خال -

ة )بشر كيف أتصرف تجاه َمن يحتاج العناية والرعاي -

 ؟وحيوانات(

لتي تثار بي عند الحديث عن ما هي األحاسيس الجسدية ا -

 اآلخرين؟رعاية 

اآلخرين؟ ما هي ها لرعاية ما هي القدرات التي أحتاج إلي -

لكها ويمكن أن تعينني على رعاية القدرات التي أم

اآلخرين؟ ما هي القدرات التي أفتقر إليها ويجب أن أعمل 

 اآلخرين؟ع رعاية يعلى تطويرها ألستط

 اآلخرين؟علومات المتوفرة لدي بشأن رعاية ما هي الم -

هل هناك مصادر للحصول على معلومات حول 

دورات(؟ ما هي الجهات \مراجع\قوانينالموضوع )

 اآلخرين؟ لفاعلة والناشطة في موضوع رعاية ا

 هل لدي خبرة في منح الرعاية لآلخرين؟ -

بنت يؤثر على \هل كوني ولد -

اآلخرين؟ رعاية قيمي بشأن \مشاعري\أفكاري\مواقفي

 كيف؟

تطرق لموضوع رعاية اآلخرين هل في حضارتي ما ي -

 الحيوانات؟ ورعاية

                                                 
4
المرشد إضافة أسئلة جديدة أو التوسع \المستشار\لكتاب. بطبيعة الحال، يمكن للمعلميشمل الجدول أسئلة مقترحة تم التطرق إلى غالبيتها في سياق هذا ا 

 جديدة تتعلق بهذه األسئلة. \في األسئلة الم درجة، واقتراح فعاليات إضافية
5
 كلمة "آخرين" في الجدول تشمل البشر والحيوانات. 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/KishureyChayimCatab/onbilogo.pdf
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 إدارة المشاعر

والتوجيه 

 الذاتي

يتمحور هذا المحور في قدرة اإلنسان 

على تنظيم مشاعره وإدارتها 

)كالتخفيف من القلق أو الغضب( 

خالل فحص  وتوجيه سلوكه وأدائه من

اإلمكانية  ختيارااإلمكانيات المتاحة و

)مثال، أن يستطيع اإلنسان  المناسبة 

مالحظة غضبه الشديد والذي يمكن أن 

 ، فيديرهي إلى سلوكيات عنيفةيؤدّ 

أو التهدئة  بواسطة الحوار الذاتي

الذاتية؛ فتزداد السيطرة الذاتية ويتم 

 تفادي السلوك العنيف(  

 

 اآلخرين؟رعاية  كفكار التي تييرها كفي  األ\ما هي المشاعر -
 المشاعر؟\ماذا يميز هذه األكفكار -
 المشاعر؟\كيف أواجه هذه األكفكار -
 المشاعر؟\ماذا يساعدني على مواجهة هذه األكفكار\َمن -
 أخسر عندما أمنح الرعاية لآلخرين؟\ماذا أربح -
الخسارة؟ كيف واجهت هذا \كيف أواجه هذا الربح -

ي؟ كيف يمكنني أن أواجه هذا الخسارة كفي الماض\الربح
 الخسارة كفي المستقبل؟\الربح

ماذا يميز سيرورة اتخاذي للقرارات بشكل عام وبشأن  -
 منح الرعاية لآلخرين بشكل خاص؟

العديدة التي تنطوي عليها رعاية أواجه المهمات كيف  -
 اآلخرين؟

 عدم النجاح كفي رعاية اآلخرين؟\كيف أواجه الفشل -
 آلخرين؟كيف أواجه الفراق من ا -
كيف أواجه الحاالت التي ال ُيذِعن كفيها اآلخرون  -

 لتوجيهاتي؟

اإلدارة الذاتية 

)التعلّم، العمل 

 وأوقات الفراغ( 

يتطّرق هذا المحور إلى قدرة اإلنسان 

الحياتية  في البيئات على إدارة نفسه

المختلفة وتنفيذ المهام الحياتية المناطة 

 ه. به وفق مرحلة التطّور على أكمل وج

 

الحيوانات هواية أجعل رعاية  يمكنني أن كيف -
مارسها أيناء أوقات الفراغ أو مشروًعا شخصًيا؟ أ

ما هي الموارد التي  ماذا أحتاج من أجل ذلك؟
 سأحتاجها )تمويل، معلومات...(؟

 ؟رعايتهايمكنني التعلم عن الحيوانات و كيف -
 أي متعة سيمنحني التعلم والتنفيذ؟ -
عوبات التي يمكن أن أواجهها كيف سأتعامل مع الص -

 ؟ناء التعلم عن الحيوانات ورعايتهاأي
على التعلم عن الحيوانات ماذا سيساعدني \َمن -

 والتنفيذ؟ ورعايتها
 لماذا أود أن أتعلم عن الحيوانات ورعايتها؟ -
 ما هو تأيير عنايتي بالحيوانات على تحصيلي؟ -
 الحيوانات؟ يمكن أن أواظب على رعاية هل  -
كفت  والقانونية الجهات المهنية\هنما هي الم - التي تعر 

 الحيوانات؟يها من خالل رعاية عل

 

 بيني وبينكم

 
يتطرق هذا المحور إلى التواصل البن اء 
مع اآلخرين، وتطوير العالقات معهم، 
والتعل ق بهم )أكفراد العائلة، واألتراب، 

والشخصيات ذات السلطة، واألصدقاء، 
فية والشركاء كفي العالقات العاط

 الحميمة وغيرهم(.

 
مجتمعي من \زمالئي\أصدقائي\ما هو موقف عائلتي -

هم؟ ماذا الحيوانات؟ ما هو رأيي كفي موقفموضوع رعاية 
على  كيف يؤير موقفهم ؟هم هذاموقفأشعر تجاههم جراء 

 عالقتي معهم؟ ماذا أتوقع منهم؟
 كيف تؤير عالقتي مع اآلخرين على رعايتي للحيوانات؟ -
 مختلف بين مواقفي ومواقف اآلخرين؟ال\ما المشترك -

ماذا أشعر تجاههم إذا لم يتواكفق موقفي مع موقفهم؟ ماذا 
 أكفكر عنهم؟ ماذا أكفعل؟

زمالئي أن يساعدوني كفي \أصدقائي\كيف يمكن لعائلتي -
 اآلخرين؟رعاية 

الحيوانات على مكانتي بين أكفراد تؤير رعاية كيف  -
الطالب  \الطالب األكبر سًنا\زمالئي\أصدقائي\عائلتي
 ؟بيمجتمعي؟ ماذا سيكون رأيهم \سًنا األصغر

ماذا سيساعدني على التعبير لهم عن  -
مواقفي بشأن رعاية \احتياجاتي\أكفكاري\مشاعري
)الحزم، التعامل مع الضغط الجماعي، القدرة  الحيوانات

 ؟على الحوار، ...(
)التعاطف،  كيف أالحظ احتياجاتي واحتياجات اآلخرين -

 ؟المعركفة..(
هو دوري كفي موضوع رعاية الحيوانات: قائد ومؤير  ما -

  أم متفرج أم متجاهل..؟
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محور مواجهة حاالت الضغط والخطر  هناك م خرج
ينطوي الواقع على مواجهة  :واألزمة

حاالت ضغط بدرجات مختلفة، ابتداء 
سطة وانتهاء بحاالت بالدرجات المتو
. تتمحور مهارات األزمة الشديدة

حظة مشاعر الضائقة، المواجهة كفي مال
تعريف الحالة كحالة تشك ل خطًرا 

وتهديًدا، معركفة رد الفعل الشخصي 
الفوري للحدث، وتطبيق المهارات 

المتنوعة للتهدئة الذاتية وإدارة 
 المشاعر.

ماذا يسبب لدي الشعور بالضغط كفي سياق رعاية  -
 اآلخرين؟ كيف أواجه مصادر الضغط هذه؟

ها ألكون شريًكا إليذاء كيف أواجه حالة يدعونني كفي -
اآلخرين؟ كي أواجه حالة يطلبون مني تجاهل إيذاء 

 اآلخرين؟
ما هي القدرات لتي أملكها والتي يمكن أن تساعدني على  -

 مواجهة حاالت الضائقة والتنكيل باآلخرين؟
 كيف سأعرف أن هناك ضائقة أو تنكياًل باآلخرين؟ -
ئقة بنت يؤير على مواجهة حاالت الضا\هل كوني ولد -

 والتنكيل بالحيوانات؟
 الخسارة كفي مواجهة هذه الحاالت؟\ما هو الربح -
كيف يمكن أن أواجه حاالت الضائقة والتنكيل باآلخرين  -

  دون أن أعر ض نفسي للخطر؟
إذا كان َمن ُيقِدم على التنكيل هو أنا أو صديقي كفإلى ماذا  -

 يشير هذا؟ ماذا يمكنني أن أكفعل؟
 وشاية؟ما الفرق بين التبليغ وال -
 كيف يمكنني أن أواجه كفراق اآلخرين؟ -

 

 حماية الحيوانات في المدارسبرامج 

تربوية برامج عدة البيئة بتقديم  حمايةووزارة (S.O.S ) جمعية  التعاون معبوالتعليم تقوم وزارة التربية 

 منها: ،في الموضوع  وتوجيهات

 אלימות ילדים כלפי בעלי חיים(.) والد تجاه الحيواناتعنف األ .1

 .متوفّر باللغة العربية -רה(ובחבשהרוח החיה ) موعةالمجفي  اةالحيالتي تبعث الروح  .2

 .(חוזר מנכ"ל בעלי חיים במוסד החינוכי) منشور المدير العام .3

 (.תנאי אחזקת בעלי החיים) شروط االحتفاظ بالحيوانات .4

 امج؟نالبر تنفيذ ليتسنّىد زاوية للحيوانات في المدرسة ط وجور  شت  هل ي  

ما  ،الكالب وغيرها ،القطط ،كالعصافيرتحوي العديد من الحيوانات  الطالبالمحيطة بالطبيعية فالبيئة  ،القطًعا الجواب هو 

 يمكن أن يتم ذلك من خالل:والتعلم عنها. والعناية بها مراقبتها يتيح 

  .تخصيص زاوية إلطعام الطيور 

 نمط حياتها. تقّصيمراقبة القطط و 

  منازلهمتقديم تقارير عن الحيوانات التي يربيها الطالب في. 

 مثال كحدائق الحيوان الصلةذات ماكن القيام بزيارات وجوالت في األ. 

حجم ) تهونمط حياالحيوان الحتياجات  ان يكون المكان مالئمً أيجب ف ،حيواناتلتربية الزاوية  فيها توفّرلمدارس التي تاأما 

  .(ما إلى ذلكو التغذيةو ةظافنوال موقعوال المكان

 عودة إلى الفهرس

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/tochniyot/BaleyChaim.htm
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/AnimalProtect/Education/Haruach_Hachaya/Pages/default.aspx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/178489/315.pdf
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/178489/315.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/general/klali62.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/doclib/general/klali62.pdf
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 ساسيةأمصطلحات 
 مشاعرو ،مختلفة اتشمل قيمً  ديدة" على مصطلحات عياةالحجل أن برنامج "طالب م   من خاللسيطّلع الطالب والمعلم  

وقوانين توضح المسموح والممنوع وتبرز العقوبات المختلفة  ،تصرفات من المفضل اتباعهاو ،مهارات حياتيةو ،وأحاسيس

  بة على مخالفة هذه القوانين.المترتّ 

 عودة إلى الفهرس

 

 المصطلح بالعربية בעברית המושג ס'

 قدسية الحياة קדושת החיים 1

 قيمة الحياة ערך החיים 2

 االحترام כבוד 3

 حقوق זכויות 4

 قانون חוק 5

 جودة الحياة איכות חיים 6

 معنى الحياة משמעות חיים 7

 عادات נורמות 8

 ميَ ق   ערכים 9

 خالقأ מוסר 10

 حماية הגנה 11

 رأفة חמלה 12

 اتخاذ القرارات בלת החלטותק 13

 الضغط الجماعي לחץ חברתי 14

 احترام متبادل כבוד הדדי 15

 ة النفسيةيالرفاه רווחה נפשית 16

 المشاركة االجتماعية מעורבות חברתית 17

 حمايةال מוגנות 18

 نتماءاال שייכות 19

 القدرة الذاتية ،الكفاءة الذاتيةَ  מסוגלות עצמית 20

 االكتراث אכפתיות 21

 تطوير قدرات قيادية פיתוח כישורי מנהיגות 22

 مسؤولية شخصية ومسؤولية اجتماعية ،مسؤولية אחריות , אחריות אישית ואחריות חברתית 23

 حل النزاعات والخالفات פתרון קונפליקטים 24

 ، اإلحساس باآلخرخرمراعاة اآل לאחר רגישות 25

 ل المختلفتقبّ  /الخرل اتقبّ  קבלת האחר /קבלת השונה 26

 التقمص العاطفيالتعاطف أو  ريتطو פיתוח אמפטיה 27

 االمتنان הכרת תודה 28

 احتياجات צרכים 29

 التنكيل התעללות 30

 التعايش דו קיום 31

 عنف אלימות 32

 (شقاوةمداعبة ومشاكسة ) שובבות 33
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 القسم الثاني

م المعلمين في المدرسةورشات لطاق
6

 
 

ة توعيفي إبراز أهمية الموضوع و جعل المعلمين وكالء للتغيير. تتمحور الورشاتلى إتهدف  ورشات 5ذا القسم ن هيتضمّ 

 المضامين التالية: تحوي الورشات .للطالب المعدّ  برنامجللتنفيذ ا تأهيلهمو المعلمين

 

 

 .تمهيد لموضوع الرفق بالحيوان: ولىالورشة األ

 .نسان بالحيوانعالقة اإل: الورشة الثانية

 .منع التنكيل بالحيوانات: الورشة الثالثة

 .ف على قانون حماية الحيوانالتعرّ : الورشة الرابعة

 ".بناء خطة عمل سنوية في موضوع " عالقتنا بالحيوانات: الورشة الخامسة

 

 

 

 
 عودة إلى الفهرس

 

 

 

 

 

                                                 
6
 لى حد سواء.صيغت الورشات في صيغة المذّكر لكنها موّجهة لإلناث والذكور ع 
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 األولىورشة ال

 تمهيد لموضوع الرفق بالحيوان

 

 :هدافاأل

 .والتمّعن بهعلى عالم الحيوان  التعّرف  .1

 .نسان وحياة الحيوانلمقارنة بين حياة اإلا بواسطةثارة مشاعر الطاقم تجاه الحيوانات إ .2

  الحتياجات الحيوانات.وعي الطاقم  رفع .3

 

 دقيقة  60  :لقاءمدة ال

  לחלוק את העולם עם כולם""فيلم  وسائل مساعدة:

 سير اللقاء: 

 

 

 

 

 

 )انظر الرابط( לחלוק את העולם עם כולם"" عرض فيلم 

 . مثال:مقطعل بعد ك قترحةألسئلة الما نقاش وفقالجراء إو همنمختارة  طعامقمشاهدة و أ هملكأالفيلم بيمكن مشاهدة 

 من الفيلم؟ المقطعبعد مشاهدة هذا  مما هي المشاعر التي تراودك .1

 من الفيلم؟ المقطعبعد مشاهدة هذا  مفكار التي تراودكما هي األ .2

 نسان والحيوان؟اإل األمور التي يتشابه فيهاما هي  .3

 ؟فيها  اناألمور التي يختلفما هي  .4

خرى بإمكان أ أمور ك: هل هنابالضبط 10:12وفي الدقيقة ال من الفيلم  ي طَرح هذا السؤال بعد مشاهدة المقطع األول .5

 ؟ميكأالحيوانات القيام بها حسب ر

 حيوانات؟ ال يخلو منل عالم تخيّ  كمهل يمكن .6

 ؟اتللحيوان نا تقديمهايمكن ةالمساعد أي أنواع من .7

  .لقاءال اءاليوم أثنالتي خاضها  تجربته الخاصةص ن يلخّ أرك اكل مشعلى : لتلخيص اللقاء

عودة إلى الفهرس

 المرشد:  /مالحظة للمعلم

 شاهدأن تمن المفضل  .للس  سْ تَ ترابط وم  م مقاطع، حيث يسهّل هذا التقّدم في الموضوع بشكل ىلإ تمت تجزئة الفيلم

 .ليهاوالوقوف ع عرضها طع التي تودّ اد المقتحدّ أن و مسبقًاالفيلم 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s5fAS-krjyc
https://www.youtube.com/watch?v=s5fAS-krjyc
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 الثانيةورشة ال

 اتنسان بالحيوانعالقة اإل

 
 األهداف:

 .موضوعللي لإثارة مشاعر وأفكار الطاقم التربوي بواسطة عرض أوّ  .1

 الحيوان.وان اإلنسالوطيدة بين عالقة الد على ع على الرفق بالحيوان وتؤكّ تشجّ التي مختلفة النظر الطرح وجهات  .2

 م أهمية الحفاظ على الحيوانات ورعايتها مع التأكيد على ضرورة معاملتها بشكل الئق ومنصف.هْ فَ  .3

 

 دقيقة.  90: لقاءمدة ال

 

 الحيوانات لدى مشاعر عن عبّرر توَ مجموعة ص   ،)مرفقة أدناه( حاسيسأمشاعر و ويتح نةوراق ملوّ أ وسائل مساعدة:

 .(/https://pixabay.comمن الموقع التالي: إضافية يمكن الحصول على صور كما  (1ملحق رقم )انظر الصور المقترحة في )

 

 

ل بين البطاقات تجوّ أن ي شاركم كل على .المشاعر واألحاسيس على األرض ات التي تحويالبطاق توَضع المرحلة األولى:

يتم وضع بطاقات فارغة أيًضا ليتسنّى  .عند النطق باسم حيوان معين همشاعر شير إلىالبطاقة التي ت بجانبف توقّ أن يو

 . تهمحاسيس حسب رغبأإضافة مشاعر و للمشاركين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمثلة ألسماء الحيوانات:
 

 ،دجاجة ،دب ،حوت ،ذئب ،كفيل ،زراكفة ،لمَ حَ  ،كفعىأ ،عجل ،نمر ،نسر ،دولفين ،عصفور ،قط ،سدأ ،كلب

 .... ،سلحفاة ،باز ،صقر ،غراب ،حمامة ،كفهد ،حمار ،رنبأ ،طاووس ،غزال ،رأكف ،حصان
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 بطاقات المشاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفراق التقاُرب
 

 النفور اإلخالص

 التماهي حزنال خوفال محبةال

 مةرحال المباالةال مساعدةال مللال

 عجاباإل ةقو  ال ماناأل مسؤوليةال

حب  شفقةال

 ستطالعاال
 حماسال المتعة

 اإلزعاج القلق البلبلة التخب ط

 الصدق الفرح الغيرة الغضب

   الصداقة الذكاء
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  بعد الفعالية أسئلة  للنقاش: 

 ؟خالل الفعالية المجموعة ان فيالذي كتوزيع في الما رأيكم  .1

 لماذا؟ين؟ أمكان معين؟ في  أعضاء المجموعة عتجمّ  هل .2

 ؟ لماذا؟متى ؟بشكل كبير أعضاء المجموعة انتشرهل  .3

 كر أي حيوانات؟ذ   بَعد اختيارها؟ مّ ت؟ أي مشاعر لم يالم يتم اختياره مشاعرهل هناك  .4

 بجانب مشاعر أخرى ؟تجّمع عدد قليل منهم و  Xبجانب الشعور  من المشاركين كبير عدد ع تجمّ   لماذا .5

 إليه؟ مالشعور الذي أشرت مكيف اخترت   .6

 ة أم اتّسمت بالتردد؟صعب ة أمسهلأكانت  :للمشاعر كمراختيا سيرورةماذا ميّز  .7

 ؟أنفسكمفي  جديدة موًراأ  مهل اكتشفت   .8

 ؟كمزمالئ فيجديدة  موًراأ مهل اكتشفت   .9

 ؟ا هو؟ م أمر ما؟ مفاجأكهل  .10

 

 ذاكرتهم لقاء لهم مع حيوان معين أن يستحضروا منمن المعلمين المرشد لب طي: 

 تجربته؟ طلعنا علىن يأ يودّ من  .1

 عن أي حيوان نتحدث؟ .2

 ؟بينكما ماذا كان في  اللقاء .3

   اللقاء؟ أثناء تنتابك\والمشاعر التي انتابتك ما هي األحاسيس .4

 ؟على هذا النحو لماذا شعرتَ  .5

 

 

 المرحلة الثانية:

 
أن حيث اختار اإلنسان  ،متنوعةعالقات  اوربطتهم ،الحياة على هذه األرض منذ األزلشريكان في اإلنسان والحيوان  كان لقد

 .لطرفينكال الالفائدة  على عالقةال هذه لقد انطوتدة. تعدّ م  ال هاحتياجات بعض الحيوانات وفق تتقارب عالقته مع
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 .يرة حيث تحصل كل مجموعة على أسئلة للنقاش يتم تداولها واإلجابة عليهاإلى مجموعات صغالموّسعة يتم تقسيم المجموعة 

تقوم كل مجموعة بعرض النقاط األساسية واالستنتاجات والعبر التي توصلت إليها من خالل النقاش والتي من المهم التطرق 

 إليها.

 

 

 

  

 

 

 

 المرحلة الثالثة:

 

 

مشاعر تعبّر عن حيوانات لصور من خالل عرض  سنناقش هذا .ات ال تشعرن الحيوانأ من الناس كثير يظنّ يقول المرشد: "

 : التالية سئلةاأل . يتم  الوقوف على(1ملحق رقم ) "مختلفة

 ماذا نرى في الصورة؟  -

 تشعر الحيوانات التي في الصورة؟ /يشعر الحيوان ماذا -

 ؟ عن مشاعرها الحيوانات التعبير تستطيع هل  -

 

 

 . ين التعليق عليهامشاركالويطلب من " ألحمد شوقي الرفق بالحيوانيقرأ المرشد قصيدة " : لتلخيص اللقاء

 عودة إلى الفهرس

 

  أسئلة للنقاش

 ربط اإلنسان بالحيوان؟تي نوع العالقة الت ما هو 

  عند تعامل اإلنسان مع الحيوان ؟ انبالحسبما هي األمور التي يجب أخذها 

   ؟ لماذا؟ةع حدود ومعايير لهذه العالقوض   هل تم 

 المعايير للتعامل مع الحيوانات؟ أعط تحديد التي أخذت على عاتقها وضع هذه القيود أو  ا هي الجهاتم

 أميلة.
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 الثالثةورشة ال

 

 ع التنكيل بالحيواناتن  م  

 

 
 هداف:األ

 ظاهرة التنكيل بالحيوانات ومدى انتشارها في المجتمع.ل التطّرق  .1

 فحص مواقف الطاقم بالنسبة لظاهرة التنكيل بالحيوانات . .2

 بة عليها.تأثيرات هذه الظاهرة والنتائج المترتّ  حولالمشاركين وعي رفع  .3

 

 دقيقة. 90: اللقاءمدة 

 

 ولى:المرحلة األ

البحث رفوكس....( وافي ،وبراأ ،ث يختارونه )جوجلحْ لى موقع بَ إفتح هواتفهم النقالة والدخول  المشاركينن م   المرشدطلب ي

 مصطلح "التنكيل بالحيوانات". عن

 لنتائج التي حصلتم عليها؟اما هي  -

 النتائج؟كمية من ال عتم الحصول على هذههل توقّ   -

 هو؟ما  فاجأكم أمر ما؟\هل أثاركم -

 

  المرحلة الثانية:

 (.2 ملحق رقمانظر االستمارة في التنكيل بالحيوانات ) إزاءالطاقم أعضاء ص مواقف حْ فَ سيتم في هذه المرحلة 

ردي في البداية. بعد االنتهاء من العمل يجلس المشاركون العمل بشكل ف منهمطلب يو المشاركينعلى االستمارة ع المرشد وزّ ي

 .ة اإلجابة التي اختارهاصحّ ب زميلهقناع إ . على كل مشارك أن يحاولجاباتزاوج لمقارنة اإلأفي 

 .خالل العمل في أزواج على اإلجابات التي توّصلوا إليها الموّسعةالمجموعة  إطالعن المشاركين طلب المرشد م  ي
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 لثةالثاالمرحلة 

 .التنكيل بالحيوانات حول عرض تقريريتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )في الرابط( التنكيل بالحيوانات: التقريرعرض 

   

 

 سئلة للنقاش بعد مشاهدة الفيلم:أ

 بعد مشاهدة الفيلم؟ مما هي المشاعر التي تراودك -

 بعد مشاهدة الفيلم؟ مالتي تراودكفكار ما هي األ -

 ؟مشابهة أحداثسمع عن نهل  في البيئة المحيطة لنا؟ أحداثًا مماثلةهذا الفيلم حقيقي؟ هل نواجه هل  ،محسب رأيك -

 ما هي أسباب تفشي هذه الظاهرة؟ -

 ؟ كيف؟كهذههل يمكن منع أحداث  -

 ة؟ في معالجة هذه الظاهر يمكن أن تؤثّر ولها دورالتي  الجهات ما هي -

 ؟ةفي مكافحة هذه الظاهر نكمربي مما هو دورك -

 م التي ترتكزون عليها عند أدائكم لدوركم إزاء هذه الظاهرة؟يَ ما هي الق   -

 الحدث؟هذا  لمواجهةها نوبعتتّ سما هي الخطوات التي ف ،القريبة متكفي بيئ كهذا حدث حصللو  -

 للتلخيص:

. التنكيل بالحيوانات عديدة أشكااًل تتّخذ و هي ظاهرة منتشرة في المجتمع تن ظاهرة التنكيل بالحيواناأمن المهم التأكيد على 

رفع  بواسطةن المهم محاربة هذه الظاهرة ومكافحتها . م  على حد سواء نسانحيوان واإلللبالنسبة سلبية  هانتائجوظاهرة مقلقة 

  منها.  لحدّ ا لتساعدنا علىعند الضرورة صة ه للجهات المختّ والتوجّ  هاألبعادوعي الطالب 

 

 عودة إلى الفهرس

 

 

 مالحظة مهمة للمرشد:

ن المحبّذ أن يقوم المرشد يحوي التقرير مشاهد حاّدة، ومن المحتمل أن يستصعب بعض ال مشاركين مشاهدته. م 

بتهيئة المشاركين قبل عرض التقرير وأن يمنحهم حرية االختيار بشأن مشاهدته. يقول المرشد: "سنشاهد اآلن 

تقريًرا. يحوي هذا التقرير مشاهد يمكن أن يعتبرها بعضكم مشاهد حاّدة. َمن يشعر منكم بأنه سيستصعب مشاهدة 

 االمتناع عن ذلك". التقرير يمكنه

 

https://www.youtube.com/watch?v=jWvFBi6mxog
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 الرابعةورشة ال

 قانون حماية الحيوان
 

 

 هداف:األ

 ف على قانون حماية الحيوان.التعرّ  .1

 .الحيواناتبالتنكيل  لتبليغ عناإمكانيات ف على التعرّ  .2

على  لمنّكلينوا للحيوانات ح هذا تقديم المساعدة، حيث يتيلين بالحيواناتلمنكّ لل التوصّ   وعي  المشاركين  ألهمية رفع .3

 . حد سواء

 

 دقيقة. 90: لقاءمدة ال

 

 ولى:المرحلة األ

ب منهم ل  و ط  ألى االعتماد على القانون إاحتاجوا فيه  امعينً  اموقفً  ذاكرتهمأن يستحضروا من ن المشاركين طلب المرشد م  ي

 جابات من المشاركين. لى بعض اإلإاالستماع يتم القانون (. فيه تنفيذ القانون )موقف خالفوا 

 

 سئلة للنقاش أالمرحلة الثانية: 

 نسان؟همية وجود القوانين في حياة اإلألى قوانين في حياتنا؟ ما  إلماذا نحتاج  -

 (لى تطبيقها والعمل وفقهاإم هناك حاجة أ؟ ) لتحقيق أهدافها القوانين تشريعهل يكفي  -

 لقانون؟ا ةدسيافي تعزيز  ناما هو دور -

 ماذا يحدث عند مخالفتنا للقانون؟ -

لى مجاالت إأيًضا ق تطرّ يم أنسان إلالقوانين على حماية وتحسين حياة ا نّ ن تحمي هذه القوانين؟ هل يقتصر سَ مَ  -

 النباتات...(. ،)الحيواناتلذلك  امثلة عطأخرى؟ أومخلوقات 

 همية وجود القوانين التي تتعلق بالحيوانات؟أما  -

 ماذا سيشمل هذا القانون؟ف ،قانون لحماية الحيوانات سنّ  مكب منل  لو ط   -
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  المرحلة الثالثة:

 ن يخالف هذا القانون.على مَ  تسريلى العقوبات التي إق تطرّ ي( و3 ملحق رقمقوم المرشد بعرض نص قانون حماية الحيوان ) ي

 وتقديم المساعدة التبليغالمرحلة الرابعة:  

 :هي حاالت عنف أو تنكيل بالحيوانات نواجه\عندما نصادفه إليها الجهات التي يجب التوجّ   أ.

 .شرطة )حسب قانون الرفق بالحيوان(الكز افي كل مر –. شرطة إسرائيل 1

 في السلطات )البلدية( المختلفة.                      –. غرفة الطوارئ البلدية 2

 

  .ب . تقديم المساعدة 

 :هي م المساعدة عند الحاجةسسات التي تقدّ المؤ

  .األطباء البيطريون في منطقة سكناكم .1

 البريد االلكتروني   أو 7441111-03 أو 7441010-03  -هاتفرقم الحيوانات: لل   S.O.Sجمعية  .2

office@sospets.co.il 

البريد االلكتروني   أو 5136500-03هاتف رقم الت, مركز المعلومات: الجمعيات التي تعتني بالحيوانا .3

www.spca.co.il; info@spca.co.il 

أو  036388688 :رقم الهاتف  ،جمعية حماية الطبيعة  ،حديقة الحيوانات –ة مصابة عن حيوانات بري   بالغاإل .4

 teva.org.il البريد االلكتروني 

 03-9681661: فاكس،   welfare@moag.gov.il:البريد االلكتروني لقسم البيطرة .5

 

 المرحلة الخامسة:

لى الشرطة عند التنكيل إه بموضوع العقوبة وضرورة التوجّ  الجانب الذي يختصّ  فين حتى اآل : "لقد تمحورناالمرشد قولي

 ل:أسي ثم ،"ن هذه الظاهرة ومساعدة الحيواناتم جل الحدّ أات من بالحيوان

 شخاص؟هؤالء األ حيالله عْ ما المتوقع منا ف  لون بالحيوانات؟ شخاص الذي ينكّ األ عنماذا  -

 لماذا؟ م جيد؟أمر سيء أهل الكشف عنهم هو  -

 مساعدتهم؟  تمّ تكيف  -

  اص ؟شخبهؤالء األ االهتمامعلى عدم  النتائج المترتّبةهي  ما -

 للتلخيص:

والتأكيد على العقوبة التي يفرضها  ،قانون حماية الحيوان وفق يتهااعالحفاظ على الحيوانات ورأهمية هم التأكيد على ممن ال

 .المخالفين القانون على

 ل المرشد: أسي

 جل الحيوانات بهذا الموضوع؟أن نفعل من أماذا يمكننا  -

 لون بالحيوانات ؟ين ينكّ شخاص الذجل األأن نفعل من أماذا يمكننا  -

 عودة إلى الفهرس

mailto:office@sospets.co.il
mailto:office@sospets.co.il
http://www.spca.co.il/
http://www.spca.co.il/
mailto:welfare@moag.gov.il
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 الخامسةورشة ال

 

 بناء خطة عمل سنوية في موضوع " عالقتنا بالحيوانات"

 

 
 هداف:األ

تنمية  التعاون وتحمل  فيالعناية بالحيوانات  تتطّرق إلى توضيح مدى مساهمة  البرامج التي  .1

 الطالب. لدى الروح القياديةالمسؤولية و

ودمج هذه الدروس في  ،بالحيوانحول الرفق في بناء خطط ودروس  فعااًل  ان يكون المعلم شريكً أ .2

 صه.موضوع تخصّ 

 دقيقة. 90: لقاءمدة ال

 

 :لقاءسير ال

 :المرشد قولي

اضيع تحث على حماية موإلى فيها  تطّرقناالتي لقاءات السلسلة  فيخير واأل الخامسهذا هو اللقاء  ،عزاءن األوالمعلم"أيها 

عالقة اإلنسان مع  حولالوعي  رفعفي هذا اللقاء بناء خطة عمل تهدف إلى . سنحاول ومنع التنكيل بهاوالرفق بها الحيوانات 

 . "الحيوانات

 

 ذاتي: عمل ولىالمرحلة األ

 :هاعليجابة سئلة التالية ويحاول اإليحصل كل معلم على األ 

 ؟ يكأطة حسب رعلى ماذا يجب ان تحتوي هذه الخ -

 ريد تحقيقها من خالل هذه الخطة؟تما هي األهداف التي  -

 ا ضمن هذه الخطة؟إدراجهما هي المواضيع التي يجب  -

 لتحقيق األهداف؟في البرنامج ما هي الفعاليات التي يجب دمجها  -

 في تنفيذ هذه الخطة؟ ؤكمن هم شركامَ  -

 

 .عمل في مجموعاتالالمرحلة الثانية: 

 المجموعة شملن تيجب الحرص على أ .حسب الطبقاتيمكن التقسيم ) لى مجموعات صغيرةإالكاملة جموعة الم يتم تقسيم 

ا استنادً  الخطةعة ببناء و(. تقوم المجمالعمل بخبرات المعلمين المتنوعة إثراء خطةوذلك بغية معلمين من مختلف المواضيع 

 :وذج التاليلنماوفق و ىولاأل مرحلةفي ال ذاتي الذي تمّ على العمل ال
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 ة الزمنيةالمدّ  األهداف الموضوع

 )عدد الحصص(

شركاء في التنفيذ )رجل 

 مرشد...( ،بيطري ،دين

عرض  ،فالمأوسائل مساعدة ) 

 مسرحية.....( ،شرائح

     

     

     

     

     

     

     

 

 للنقاشمقترحة سئلة أالمرحلة الثالثة: 

 موعة؟داخل المجالعمل  تمت سيرورةيف ك -

 ين؟ في أي قسم؟أهل واجهتكم صعوبات معينة؟  -

 لماذا؟ ،كيف؟ ال ،ه في خطة العمل؟ نعمونهل انعكس موضوع التدريس الذي تمارس -

 هل يمكن تنفيذ هذه الخطة داخل الصفوف؟ -

 في تنفيذ الخطة؟ ءنا عند البدوما هي العوائق التي قد تواجه -

 ب عليها؟كيف يمكن التغلّ  -

 

 المرحلة الرابعة: 

 .بناء البرنامجلالمواضيع التي تم اختيارها  بينأمام المجموعة الكاملة وفحص مدى التشابه  تاجهان  تقوم كل مجموعة بعرض  

 

 للتلخيص: 

 الرفق بالحيوان: تتمحور في موضوعنهينا سلسلة لقاءات أن وقد اآل

 من هذه اللقاءات؟  كمستنتاجاتاما هي   -

 و المهني؟أاتخاذها سواء على الصعيد الشخصي  منكمواحد  لّ ك نوييما هي الخطوات العملية التي  -

 مام المجموعة.أ الحديث عنها ونفكار تودّ وأراء وآاقتراحات  -

 

 عودة إلى الفهرس
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 القسم الثالث

 لطالبل معدّ  برنامج
 

كل ما  حولرفع الوعي لدى الطالب  إلى هذا البرنامج . يهدفةحتى السادس ةالثالث لصفوفل أعدّ  برنامًجاهذا القسم تضّمن ي

حماية الحيوانات الموجودة في  بغية بحكمة ومسؤولية حياتية مختلفةمواجهة مواقف لليات آ يشمل ذلكو ،الحيواناتب قيتعلّ 

  فيد مجتمعه.نسان قيادي ومسؤول ي  إ بناءو ،بيئتهم

من  همشراكيمكن إ ، حيثومواكبتها هاتعزيزو هذه السيرورة التربوية دعم في أولياء األمور دور هميةأ تجدر اإلشارة إلى

من  معلوماتهم ثراءإو بناءاأل مساعدة وأ ،الفعاليات من قسم في بنائهمأ لمشاركة دعوتهم وأ ،البرنامج حول ةرنش رسالإ خالل

 .الموضوع حول محاضرات لىإ لالستماع أولياء األمور دعوة ليفضّ  ذلك الى اضافة. المختلفة التي ي كلّفون بها المهام خالل

 :إلى ما يليللطالب  المعّدةاللقاءات  قتتطرّ س

 الحيوانات التي تعيش في بيئتنا. :ولاللقاء األ

 .الحيوانات لإلنسانفوائد  اللقاء الثاني: 

 .لحيواناتاحتياجات ا لقاء الثالث:ال

 .احتياجات مختلفة لحيوانات مختلفة اللقاء الرابع:

 .ًضاحقوق الحيوان: تملك الحيوانات حقوقًا أي :خامساللقاء ال

 .قانون حماية الحيوانات :السادس اللقاء

 .ظاهرة تشّرد الحيوانات :السابع اللقاء

 جتماعية بواسطة الحيواناتاال ةمشاركالو مهارات القيادةتطوير  :الثامناللقاء 

 منع التنكيل بالحيوانات -المسؤولية واتخاذ القرارات  :التاسعاللقاء 

 .الحيوانات تجاهوالد العنف و ظاهرة عنف األأنواع  :العاشراللقاء 

 .ثمن أيولكن ليس ب أن أكون صديقك، دّ أو :لحادي عشرااللقاء 

 .: الطبيب البيطريصحاب المهن الذين يهتمون بالحيواناتأالمؤسسات و عشر: الثانياللقاء 

 يوم قمةبواسطة البرنامج  تلخيص اللقاء الثالث عشر:

 عودة إلى الفهرس
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 ولاللقاء األ

 

 للبرنامج تمهيد

 "الحيوانات التي تعيش في بيئتنا"
 كتابة: مزنة حليحلال

 

 

 هداف :األ

 .لبرنامجق إليها االتي سيتطرّ  استعراض المضامين األساسية. 1

 موضوع .حول الب ومواقفهم .  فحص معلومات الطال2

 ف الطالب على الحيوانات التي تعيش في بيئته.ن يتعرّ أ. 3

 .وتجاه الحيوانات بشكل خاص ،بشكل عام لتعبير عن مشاعرهالطالب ل أن نتيح. 4

 

 .دقيقة 45: لقاءمدة ال

 وسائل مساعدة:

 .(4ملحق رقم ) استمارة لفحص مواقف الطالب .1

موقع المن  كما يمكن الحصول على صور إضافية 5ملحق رقم في ) جموعة صور لحيوانات مختلفةم .2

https://pixabay.com/). 

 .(6ملحق رقم " )ل لديالحيوان المفضّ "عمل:  ورقة .3

 

 : سير اللقاء

 

 :  القسم االول

 مع التأكيد على: لبرنامجا المضامين األساسية فياستعراض بقوم المعلم ي

 منها. ال يتجزأحقيقة وجود الحيوانات المختلفة في حياتنا كجزء  .1

 .منهاوالفائدة  الحيوانات في بيئتنا همية وجودأ .2

 المشاكل المختلفة التي تعاني منها الحيوانات. .3

 جل الحياة".أن برنامج "طالب م   ساسي منلهدف األالتطّرق ل .4
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 :تطّرق إليها المعلم أثناء استعراضه للمضامينالتي سيلنقاط المركزية ا

 
عالقة متبادلة تعود  . هذه العالقة هيزلمنذ األ انها ترافقهنسان وحقيقة وجود الحيوانات في حياة اإل التأكيد على -  

 ا. معاملة الحيوانات معاملة حسنة والرفق به امن المهم جدً  ،لذلك ،بالفائدة على الطرفين

 .حيوانات كثيرةوسالمة ن مأد صبحت تهدّ أ لدرجة انها آخذة بالتفّشي وانات ظاهرة مقلقةالتنكيل بالحير ظاهرة بَ عتَ ت   -  

 منها. محاربتها والحدّ  ال بّد من

مدة كل  ، تتراوحخالل األشهر القريبة في الصف لقاء 13 شملفي البرنامج، حيث تسيرورة العمل  علمشرح المي -  

 ها،ف على احتياجات الحيوانات وأهمية وجودها في حياتنا وفوائدلى التعرّ إ البرنامج هدفي .ساعتينوساعة لقاء بين 

 .وحمايتهاالحفاظ عليها ورعايتها  يةكيفو

ن أهم ما  ذلك كي نقوم بمساعدتها بشكل صحيح.والحيوانات ب تعلقت نواح عديدة إلىخالل اللقاءات  نتطّرقس  -   م 

 :إليه سنتطّرق

 ناحية الشعورية والحسية. ال -  

 .ديةاالحتياجات الجس -  

 الناحية القانونية.  -  

 الناحية الصحية. -  

   

 القسم الثاني

 ثم يعيدونها سئلةاأل . يجيب الطالب على(4 ملحق رقم) الموضوعحول قوم المعلم بتوزيع استمارة لفحص مواقف الطالب ي

 :إلى ةستمارهدف تمرير االي لمعلم.ل

 معرفة مواقف الطالب تجاه الحيوانات. -

 بشكل خاص والبيئة المحيطة بشكل عام.بين طالب المدرسة  التنكيل بالحيوانات مدى انتشار ظاهرة معرفة -

 التنكيل بالحيوانات. وآرائهم بشأنامج على مواقف الطالب نفحص مدى تأثير البر -

 ، حيث يتيح هذاالبرنامج انتهاء بعد ثانية االستمارة تمريرب قوموأن ي االستماراتذه هب حتفظ المعلمين أ بطبيعة الحال، من المهم

 .في مواقفهم يّ ر فعلتغيّ أي رصد الطالب وآراء على  هفحص مدى تأثير

 

 القسم الثالث

طلب من يثم  ،(التي اختارها من الموقعو أ 5ملحق رقم في  ) رضلحيوانات مختلفة على األ ابطاقات تحوي صورً  المعلم ضعي

أثناء اإلجابة  الطالب في هذا الحيوانيتمحور .  المفضل لديه ا هو الحيوانمعينً  ايختار حيوانً  وأنصور الن في ن يتمعّ أكل طالب 

مام أ إجاباتهالفردي يقوم الطالب بعرض  بعد االنتهاء من العمل .(6ملحق رقم ) "الحيوان المفضل لدي"ورقة العمل  على

 .مجموعةال
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 للتلخيص: اقتراحات 

 

 طلب من كل طالب أن يقول بضع كلمات من ، وير الشعراء أحمد شوقي" ألميالرفق بالحيوانقرأ المعلم قصيدة "ي

 القصيدة يعتبرها مهمة.

 عائلتهم عن الحيوان المفضل لديهم والسبب في ذلك.من الطالب أن يسألوا أفراد  يطلب المعلم  

   في الرابط(.عصفور طل من الشباكأغنية " الطالبَ  ع المعلم  سم  يمكن أن ي( " 

 

 

 عودة إلى الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_IEav8wCqA
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 الثاني اللقاء

 

 

 نسانإلل الحيوانات ائدفو
 كتابة: مزنة حليحل ال

 البيئة حمايةب من قبل وزارة ت  هذا اللقاء على لقاء ك  قسم من يعتمد  
 

 

 

 هداف:األ
 وعي الطالب ألهمية وجود الحيوانات في حياتنا. رفع .1

 نسان والحيوان.نسان في العالقة بين اإلوعي الطالب لدور اإل رفع .2

 

 .دقيقة 45: لقاءمدة ال

 

 سائل مساعدة:و
 قصة. .1

 .أدناه( تحوي حقائق عن حيوانات )مرفقة بطاقات .2

 .(الرابط انظر ) في حياتنا اتالحيوان دور حول عرض شرائح  .3

 

 القصة: :ولالقسم األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الذي يسود  شديدالهدوء نظر حوله، والحظ التفسيره. يصعب حساس إحساس غريب... إ ينتابه في الصباح خالد استيقظ

بعض  مشيًرا إلى خبارنشرة األ أ. سمع خالد المذيع يقرهذا الهدوء الغريبر يفسّ  ايسمع خبرً  علّه لى التلفازإ المكان، فأسرع

ليكم إن آلاحيث قال: "و ،ةبنوع من الالمباال وقرأهلى الخبر التالي المذيع بعدها إ. انتقل الكنيستفي  تذالقرارات التي اتخ

رت على الكرة االرضية وقرّ  عالمنا. لقد سئمت الحيوانات الحياةفي  تكون هناك حيواناتلن  ،اصاعدً ف اآلنالخبر التالي: من 

 نسان حيث....". نسان. من الصعب معرفة مدى تأثير هذا القرار على حياة اإلإلافيه تواجد ال ياالنتقال للعيش على كوكب آخر 

 هذا ن فهمت سبباآل": في نفسه ر كلبه بوني وقالحيث تذكّ  ،خوفالدهشة والبأصيب خالد في قراءة الخبر لكن استمر المذيع 

 يخلو منا وقال: "ما هذا العالم الذي خالد كثيرً . قلق عثر عليهلم ي ، لكنهأسرع للبحث عن كلبه داخل البيتثم  لغريب"،الهدوء ا

 نسان دون حيوانات؟".تكون حياة اإلسالحيوانات؟ كيف 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7WlOqVoc2RwSkdieUFDTmJMNEU/view
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 على حياة  هذايؤثر سحيوانات؟ كيف ال خلو منعندما ت كرة األرضيةالحال كون ما  رأيكم؟ كيف سي

 نسان؟اإل

 لى النقاط التالية:إقوا تطرّ 

 كالب؟ال عندما تخلو من حال الكرة األرضية كيف سيكون -

 خيول؟ال حال الكرة األرضية عندما تخلو منكيف سيكون  -

 ر؟عصافيالحال الكرة األرضية عندما تخلو من كيف سيكون  -

 خر؟آ كوكبلى إن تنتقل الحيوانات أبعد  ةجميل كرة األرضيةبقى التهل س -

 صوات التي سنفتقدها؟ما هي األ -

وز اإل  ،البط ،الدجاج  ،الجمال  ،بقاراأل  ،الماعز ،غنامماذا سيحدث عندما تختفي حيوانات المزرعة )األ -

 ؟غيرها...(و

 القسم الثاني

 دقيقة( 20فضل  )مسابقة الحيوان األ 

تحصل كل مجموعة على بطاقة تحوي اسم حيوان معين مع س حيث ،مجموعات فيالعمل يتم : "اآلن سنلعب لعبة. سقول المعلمي

مها هذا التي يقدّ مساعدة إلى ال إضافية تشيرلى البطاقة حقائق إن تضيف ألإلنسان. على المجموعة  الفوائد التي يقدمها بعض

 ."كبر فائدة لإلنسانأم ن الحيوان الذي بحوزتها هو الحيوان الذي يقدّ أقناع الجميع بول إأن تحاالحيوان لإلنسان. على المجموعة 

 

 

 

 

 إثراء النقاش.بغية  نفسها قةبطاالتعمل كل مجموعتين على  حيث ،بطاقةتحضير نسختين من كل  يمكن: علممالحظة للم
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البطاقات
7
: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 يمكن أن يضيف المعلم صوًرا في البطاقة وفق اختياره 

 "الكالب -"الكلب

 

 

فعال فنحن عملكم سهل  ن.فضل واألكثر فائدة لإلنساننا الحيوانات األعلى اعليكم تقديمنا للجميع  ،مرحبا!"

 حيوانات رائعة.

خر آلى إل من مكان التنقّ  على حيث يعينه ،عمىنسان األاإل كي يساعد خاصيحصل بعضنا على تدريب 

نها. أو عندما يصعد إلى الحافلة أو ينزل م ،الشارع يعبر ماعندنقوم بذلك مثال  مكروه.ن يصاب بأدون 

 في حياته. عمى كي يكون مستقاًل نسان األنساعد اإل  باختصار، نحن

، أو يساعد الشرطة في شخاص مفقودينأيساعد في البحث عن ، حيث رةمتطوّ  حاسة شمّ يملك بعضنا 

  .وممنوعة القبض على اللصوص ومخالفي القانون والبحث عن أمور محظورة

وعندما يحزنون يأتون  ،والد يحبوننا بشكل كبيرأك . هناممتازة طفال واألوالدمع األ تناعالقال تنسوا أن 

فَْور دخولهم إلى المنزل، فيحتضنوننا لينا إعون سر  ي   والدأهنالك  ليمضوا وقتًا بصحبتنا؛ فيتحّسن شعورهم.

 الوفي لإلنسان".صديق "ال :لذلك يسموننا ،. نحن دائما مخلصونويلعبوا معنا

 نسان.إلللكالب تقدمها اخرى أوائد ا المزيد؟ اكتب فهل تعرف عنّ 
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 الخيول" -"الحصان 

 
 

 

 فعالفنحن فضل واألكثر فائدة لإلنسان. عملكم سهل ننا الحيوانات األعلى اعليكم تقديمنا للجميع  ،مرحبا!"

 ال مثيل لنا. 

 رات.شياء الثقيلة كالمحراث والعربات والمقطواأل جرّ و ،حمل البضائع ، حيث يستطيعضخم وقوي بعضنا

 ، خرينمع اآل َمن يواجه صعوبة في إنشاء عالقاتو أ ،ة مختلفة كاإلعاقةن يعاني من مشاكل صحيّ مَ أما 

يعتبروننا والد أك . هنا(ممارسة ركوب الخيلالركوب علينا ) وأا نّ مب التقرّ  بواسطةبإمكانه معالجة ذلك ف

 ة.ارهم الخفيّ سربألنا  بوحونيالطفوننا ويلعبون معنا ويف ،نيمقربال همأصدقاء

 مها الحصان لإلنسان.خرى يقدّ أا المزيد؟ اكتب فوائد هل تعرف عنّ 

 

 القطط" -"القط 

 

فضل واألكثر فائدة لإلنسان. عملكم سهل ألننا فعال ننا الحيوانات األاعليكم تقديمنا للجميع على  ،مرحبا!"

 حيوانات رائعة.

فاعي ن األأب وا متأّكدينفكون  ،منفردة اصةخ ذا كنتم تسكنون في بيوتفإ ماهرون في الصيد،نحن 

ن االقتراب  الجرذان والفئرانفنحن نمنع  ،ذا كنتم تسكنون في المدينةإما أ منكم،والزواحف لن تقترب  م 

ما بسرارهم وبألنا  بوحونيالطفونا ويو ،يلعبون معناف نيهم المقربءوالد يعتبروننا أصدقاأك . هنامنكم

 يضايقهم.

 .مها القط لإلنسانيقدّ  خرىأمزيد؟ اكتب فوائد ا الهل تعرف عنّ 
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 الجمال" -"الجمل
 

 

 

األفضل واألكثر فائدة لإلنسان. عملكم سهل و مرحبا!, عليكم تقديمنا للجميع على أننا الحيوانات األقوى"

 ألننا فعال حيوانات رائعة. 

 "سفينة الصحراءلقب "اإلنسان  ناأطلق علي . لقداعنا أبدً  التنازلال يستطيع  ، فهونحن أصدقاء اإلنسان

التي  قاحلةال صحراءال وسطو الناعمة الرمال تالل فوق طويلة لمسافات ل السيرتحمّ  ألننا نستطيعوذلك 

باإلضافة إلى كوننا وسيلة نقل  الشديدة. الرملية والعواصف فيها الرياح وتكثر والماء الزرع فيها يندر

 و ملل..أكلل   دونا وفنا ونسافر معً ن حليبنا وصم    اإلنسان ، يستفيدمهمة

 مها الجمل لإلنسان .خرى يقدّ أا المزيد؟ اكتب فوائد هل تعرف عنّ 

 

 

 األبقار"-"البقرة

 

 
 
األفضل واألكثر فائدة لإلنسان. عملكم سهل و مرحبا!, عليكم تقديمنا للجميع على أننا الحيوانات األقوى"

لحليب ننا نزّوده باوذلك أل ،لإلنسانسنا الحيوانات األكثر أهمية أنف ألننا فعال حيوانات رائعة. نحن نعتبر

 ...الذين يعتمدون عليه كليًاع ألطفال الرضّ ا صوًصاخ ،عنه التنازلوالذي ال يمكن لإلنسان 

 الكساءلغذاء ولمصدر   ، كما أنناألعمال المختلفة كالحراثة والريّ في ا باستخدامنابعض الشعوب تقوم 

 لإلنسان.

 .بقار لإلنسانا المزيد؟ اكتب فوائد أخرى تقدمها األف عنّ هل تعر
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 .(في الرابط )  نسانفي حياة اإل اتهمية وجود الحيوانأوضح ت عرض شرائحبواسطة المسابقة  علمنهي المي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 للتلخيص:

 :علمسأل المي

 ؟قابلن بالمنسان للحيوام اإلماذا يقدّ ف ه الدرجة،لى هذاذا كانت الحيوانات مهمة لإلنسان ا 

  ّ؟بالحيوانات ويحافظ عليها نساناإل هل يهتم 

  ؟ه لإلنسانالحيوانات على ما تقدمّ  ن نشكرأيمكن كيف 

 جمعهايعبّر فيها عن امتنانه لوجود الحيوانات في حياتنا. يتم  يرسم لوحةأو أن  ن كل طالب أن يكتب فقرةم   يطلب المعلم

 في الصف. على بريستول وتعليقها

 ن الطالب أن يسألوا آباءهم وأجدادهم عن مكانة الحيوانات في الحياة اليومية في الماضي.يطلب المعلم م  : في البيت

 

 عودة إلى الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 معلملل مالحظات

 
 بشكل عام وفي حياتهم بشكل خاص؟ همية وجود الحيواناتأوالد هل يالحظ األ

 ،حيواناتال خاليًا منالعالم  لللحظة وتخيّ  فلو توقّ و ،اضمنً  امفهومً  امرً أ تهوجود الحيوانات في حيااإلنسان عتبر ي

  يتها.همأمدى رك ألد

 ارونقً موسيقى و ة اإلنسانلى حياتضيف إ ، كما أنهامخلصينال همصدقاءأالقطط والكالب طفال من األيعتبر الكثير 

ألوالد الذين يعانون من مشاكل ل فينالالخيول والدولكالب التي تمنحها االكبيرة  ، هذا باإلضافة إلى الفائدةوجمااًل 

 ا.حيوانات المزرعة في حياتنا جميعً  ئدفوا ، ناهيك عنةة وصحيّ نفسيّ 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7WlOqVoc2RwSkdieUFDTmJMNEU/view
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 اللقاء الثالث

 

 لحيواناتا احتياجات
 زنة حليحلكتابة: م  ال

 

 

 هداف:األ
 ."احتياجات"مصطلح ال عنىم الطالب من يتعلّ أ .1

 لحيوان.ااحتياجات و نساناإلاحتياجات  التشابه بينالطالب  الحظن يأ .2

االحتياجات الشعورية والنفسية ، واالحتياجات الفسيولوجيةكف الطالب على االحتياجات المختلفة للحيوانات ن يتعرّ أ .3

 وغيرها.

 

 

 .دقيقة 90 :اللقاء مدة

 

 مواد مساعدة:
 

 .(7 ملحق رقم)"اإلنسان المختلفةاحتياجات " –ورقة عمل 

 )مرفقة أدناه( "سوسو"قصة القطة 

 

  لقاءسير ال

 
 :ولىالمرحلة األ

عند سماع  إلى ذهنه تواردذكر كل ما يين أ كل طالب طلب منيثم  "احتياجات"داخلها كلمة في على اللوح و اشمسً  المعلم رسمي

طالب على اللوح. جابات الإ المعلم كتبي. "احتياجات"كلمة 

لى مجموعات إجابات اإل صنيفتمحاولة تم تبعد ذلك 

 ساسية لإلنسان: تمثل االحتياجات األ ةمتشابه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتياجات 

يمكن أن يواجه الطالب : ة للمعلممالحظ

عض األنواع من صعوبة في ذ كر ب

االحتياجات، ال سيّما الطالب صغار السن. 

بسيط المصطلح م بتقوين أ علمعلى الميجب 

وذلك كي يشّجع الطالب  ، مثلةوشرحه مع ذكر األ

 ا عليهم.سّهلهعلى اإلجابة وي



40 

 

 اإلنسان:األساسية لدى االحتياجات 
 ...المأوى ،الهواء  ، الكساء،الشراب  الغذاء، :الجسديةاالحتياجات  .1
 وضاع الخطرة....زية لمواجهة األالجاه ،عدم الخوف ،االستقرار : ماناأل احتياجات .2
 خرين....اآل لدى مقبواًل يكون  ، أنصدقاءأ ديهل ، أن يكونان يكون محبوبً أ االجتماعية:الحتياجات ا .3
 أن يكون محترًما من قبل اآلخرين، وأن يمنحوه التقدير. الحاجة للتقدير: .4
 تطويرها إلى ويسعى فيه، الكامنة والقدرات كفاءته مةقي يعرف وأن ،ويدركها الفرد حقيقته  يفهم أنالحاجة لتحقيق الذات:   .5

 .  وتنميتها

 

 :المرحلة الثانية

 (. 7ملحق رقم ) "احتياجات اإلنسان المختلفة" ورقة العمل يوزع المعلم

 .ذه المواقفه أثناءر عن احتياجاته ن يعبّ أالطالب  . علىمواقف مختلفة جدول يحوي في ورقة العمليوجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساسية لإلنسان.تصنيفها حسب االحتياجات األمحاولة والمختلفة  جاباتاإل استعراضجابة على ورقة العمل يتم بعد اإل

 

 

 :المرحلة الثالثة

 لطالب:االمعلم  سألي لإلنسانساسية على االحتياجات األفنا ن تعرّ أبعد 

 ا؟يضً أهل للحيوانات احتياجات  .1

 الحتياجات؟ما هي هذه ا .2

  ؟رأيكر هذه االحتياجات للحيوان حسب ن نوفّ أكيف يمكن  .3

 

 .اتساسية للحيوانحول االحتياجات األ انقاشً  يرجي  ثم   "القطة سوسو"المعلم  قصة  رأقي

 

 

 

  

 

 

 مالحظات للمعلم:

   هناك خانات فارغة في الجدول كي يستطيع المعلم إضافة مواقف ذات صلة بطالبه

 (.7ملحق رقم )انظر 

  جابات صحيحة جميع اإل سنعتبر .إجابات مختلفة لنفس الموقفتكون هناك ن أيمكن

 .آخرتختلف من شخص إلى  نحن نتحدث عن احتياجاتف

  

أشخاًصا مقّربين لها، ويمكن أن تثير هذه الحالة ردود فعل متطّرفة لدى  "سوسو": تفقد القطة مالحظة مهمة للمعلم

الطالب الذين عاشوا تجربة فقدان )موت شخص قريب، انفصال والدين...(. يجب توّخي الحذر عند اتخاذ القرار 

 الفعل االستثنائيةردود االنتباه للطالب ذوي  لقيام ذلك، كما يجببشأن قراءة القصة واستشارة الطاقم العالجي قبل ا

 ومتابعتهم بالتعاون مع الطاقم العالجي في المدرسة.
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 :سئلة للنقاشأ

 لماذا؟ ؟رأيكم حسب القطة سوسو تماذا شعر .1

 و؟ماذا تحتاج القطة سوس .2

  ؟ اشرح. القطة سوسومع  خالدف ما هي خطورة تصرّ  .3

 ؟فماذا كنت ستفعل خالدلو كنت مكان  .4

 نسان؟ اشرح.احتياجات الحيوانات واحتياجات اإلبين  هل هناك تشابه .5

 هل هناك اختالف بين احتياجات الحيوانات واحتياجات اإلنسان؟ اشرح. .6

 ؟والحيوان لإلنسانساسية ألاالحتياجات ا بشأن ناماذا تعلم تلخيص واستنتاجات: 

 

 

 

 

 

عودة إلى الفهرس

 "سوسو"قصة القطة 

 تروي لنا القطة  الجميلة "سوسو"  قصتّها مع صديقها خالد وعائلته:

أن كنت قطة صغيرة. لقد أدخلوني إلى البيت "لقد عشت  أوقاتًا ممتعة مع خالد وعائلته، حيث منحوني الرعاية منذ 

فتي دائًما. كنت أقضي مع خالد وعاملوني بلطف واحترام، أما خالد فقد كان يقّدم لي الماء والطعام ويحافظ على نظا

يد أو بجواره أحيانًا. لقد كانت العائلة تهتم بي كثيًرا فإذا كان هناك حّر شدحيث كنا نلعب مًعا، وكنت أنام  أجمل األوقات

ن المرض.  برد قارس  كانوا ال يسمحون لي بالخروج من المنزل خوفًا علّي م 

قّررت عائلة خالد االنتقال إلى بيت آخر فجمع أفراد العائلة أغراضهم وأخلوا المنزل للساكن الجديد. كنت متأكدة بأني 

ستطيع اصطحابي معهم، وانه سيتركني ن انه ال ييحزلجديد ولكني فوجئت بخالد يخبرني وهو سأنتقل معهم إلى البيت ا

نقل   فور انتهائه منوحدي هنا  ألتدبر أموري بنفسي. ظننت في بداية األمر انه يمازحني وبأنه سيصحبني معه حتًما 

 إلى بيته الجديد. األغراض 

دخل أصرخ وأنادي ند المحّل المساء وخيّم الظالم، لكّن المنزل بقي مغلقًا دون أن أرى أي شخص من العائلة.  وقفت ع

أنا جائعة وأصبح الطقس بارًدا ومخيفًا في الخارج. طعامي في الداخل، من سيقّدمه لي؟ من سيعتني بي بعد  دون جدوى.

أن تتبنّى حيوانات؟  اليوم؟ هل ستقوم العائلة الجديدة التي ستسكن المنزل باالهتمام بي؟ وماذا إذا قّررت انها ال تودّ 

 !.؟ما العملساعدوني فأنا ال أدري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمور إنها .والنفسي الجسمي ماتركيبه بحكم والحيوان اإلنسان إليها يحتاج التي األمور هي 

أو يصيبهما مكروه  ايموت أنحيث يمكن  ،ماحياته على بقاءلإل ماله توفيرها من بد ال
الحيوان و اإلنسان لحياة ضرورية  أي أنها "أساسية" بكلمة الوصف جاء هنا من .بدونها

  .وغيرها واألمن والعالج المأوىو الكساءو والشراب كالطعام
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 الرابع اللقاء

 

 احتياجات مختلفة لحيوانات مختلفة

 كتابة: مزنة حليحل

 
 هداف:األ

 د الحيوانات.موضوع تشرّ لوعي الطالب  رفع .1

 صعبة. المواقف ال اتخاذ القرارات المالئمة خالل تنمية قدرة الطالب على .2

 رفع الوعي لالختالف في احتياجات الحيوانات. .3

 

 .دقيقة 45: لقاءمدة ال

 . " )انظر أدناه(الكلب بوني"قصة  وسائل مساعدة:

 

 سير الدرس:

 

 ".بوني الكلب" ةقصقراءة  : ولالقسم األ

 
 سيحدث ماذا  أن يخّمنوا لطالبل  تيحي لكي  (ها في مواضع معيّنة )وفق اختيارهتوقف أثناء"، ويبوني"الكلب  ةقص يقرأ المعلم

  .ذلك بعد

سبقًا.   يمكن أن يطلب المعلم من طالبين أن يؤّديا دور بوني ورشا خالل قراءة القصة، حيث يتفق معهما ويطلعهما على القصة م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالة يفقد فيها كلب  أشخاًصا مقّربين. يمكن أن تثير القصة ردود  : تحوي القصةمالحظة مهمة للمعلم

فعل متطّرفة لدى الطالب الذين عاشوا تجربة فقدان )موت انسان قريب، انفصال والدين...(. يجب 

عند اتخاذ القرار بشأن قراءة هذه القصة واستشارة الطاقم العالجي قبل القيام بذلك، كما  توّخي الحذر

ومتابعتهم بالتعاون مع الطاقم  الفعل االستثنائيةردود ناء القراءة للطالب ذوي يوصى باالنتباه أث

 العالجي في المدرسة.
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 قصة الكلب بوني

 قصته مع صديقته رشا:  روي لنابوني كلب كبير وجميل ي

 كم كنت تدللني وتضحك معي. كانتلقد تستيقظ من النوم. كي لعق وجهها فأ ،رشاديقتي صراش إلى ف  كل صباح ذهب أكنت  

 ، وكانتتحميني من البردو ،تلعب معيو ،تحضر لي الماء والطعام كانتلتي كانت تشعرني دائما باألمان. أحب ضحكتها ا

 ببطانيتها الدافئة. ي نفسيأغطأن فراشها و أن أنام فيا أحيانً تسمح لي 

انشغالها في الدراسة ، ولكن لعب معها، وأشتاق لشتاق إليها كثيرافصرت أ ، عني اتعلم في الجامعة بعيدً تشا وذهبت لكبرت ر

 .حال دون ذلكوسفرها المستمر 

زه نلمتا في طريقنا إلىننا من ا اسيارتها وانطلقت مسرعة. كنت متأكدً في  ووضعتنيفي يوم العطلة إلى البيت عادت رشا 

 . سابق عهدناك ممتعةونقضي أوقات مًعا عب نلكي القريب 

 :عنقي وقالت التي كانت حولأخذت القالدة  داعبت فروتي ثمفت رشا واستغرقت الرحلة مدة طويلة وبعد ساعات من السفر توقّ 

 ."بعد اآلن أنا ال أستطيع أن أرعاكبنفسك، فر أمورك أن تتدبّ  آمل ،"بوني

طريق  اعرف أنا الفبقيني هنا وحدي ال تقصد أن ت   أنا متأكد أنها ،تفعله رشا. ال.....اللذي افهم ما ألم  ،ا على الرصيفبقيت واقفً 

فهم ما الذي أ ما زلت الأنا يلي وذ أهزّ وأنا ركضت خلفها ف ،دخلت رشا إلى السيارة افعل؟علي أن ماذا  العودة إلى البيت.

دمعة في عيون رشا ) أنا أحب أن  أالحظقد استطعت أن . لعيهي تلعب م ،هذه لعبة بالتأكيد أن تتركني، يحصل. هي ال تقصد

  .أراها تضحك(

بعد  تماًما. اختفت إلى أنالركض  تابعت .ولكنها ابتعدت بسرعة هاخلف ركضت  ف انطلقْت في طريقها،رشا باب السيارة و أغلقت

لم وحمل الجوع وكنت اشعر بالبرد الشديد ولم أستطيع أن أت ،. حل المساءلكني لم أعثر على طعامو انتابني الجوع مرور ساعة

لم افهم لماذا تركتني  .ماليآبت خيّ  فقد ،رشا منغضبت ووبكيت   ،الشارع من زوايافي زاوية  مت  ن    .اعرف ماذا علي أن افعل

 !مخلصصديقها ال كنت   فقد

 حد؟ هل تسمعون صرختي؟أن فضلكم هل يسمعني ن سيساعدني؟ م  ماذا ستكون نهايتي؟ مَ 

 

 : ةالتالي يطرح األسئلة القصة قراءه المعلم نهيي أن بعد

 لماذا؟ بوني؟ الكلب شعر ماذا .1

 ن تركته رشا؟أبعد بوني ماذا سيكون مصير الكلب  .2

 تقول لها؟س ماذاف ،لو سنحت لك الفرصة للتحدث مع رشا .3

 تفعل؟كنت س ماذاف ،ن تتنازل عنه ألسباب معينةأوأردت  اليفً أ الو كنت تملك حيوانً  .4

  .خرى لهذه القصةأنهاية  اكتب\حاقتر .5
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 القسم الثاني:

يقوم المعلم بتوزيع ورقة عمل على الطالب والتي تهدف إلى إبراز االحتياجات المختلفة للحيوانات. على الطالب أن يكمل 

 الجدول التالي: 

 

البيئة المالئمة  الغذاء اسم الحيوان

 للعيش

 خرى:احتياجات أ العناية بالمولود

 الحاجة لالهتمام،)

 عالجال ،نظافة، الحبال

 ،الحاجة وقت

 (..حمايةال

     الكلب

     القط

     الحصان

     السمك

     السلحفاة

     الدولفين

     الفيل

     العصفور

     

     

 

 حول األسئلة التالية: بعد أن ينهي الطالب العمل يقوم المعلم بإكمال الجدول مع الطالب على اللوح، ثم يدور نقاش

 

 هل واجهتم صعوبة في العمل على الجدول بشكل فردي؟  .1

 ماذا نالحظ من خالل التمعن في الجدول؟ .2

 هل كانت هناك احتياجات تشابهت فيها الحيوانات؟ ما هي؟  .3

 هل كانت هناك احتياجات اختلفت فيها الحيوانات؟ ما هي؟ .4

 ما هي استنتاجاتكم من خالل الجدول؟ .5

 

 للتلخيص:

على المعلم أن يؤكد أن للحيوانات مشاعر وأحاسيس واحتياجات. يحتاج كل نوع من أنواع الحيوانات ظروفًا خاصة للبقاء على 

، لذلك يجب التفكير جيًدا قبل تبنّي أي كائن حي قيد الحياة، كما أن هناك مسؤولية كبيرة يتحملها الشخص الذي يرعى الحيوان

لن تكون هناك امكانية  ؟ إذا كانت اإلجابة هي النفي، أيأن أوفر للحيوان احتياجاته بشكل دائم وأن يتساءل كل منا: هل أستطيع

يحصل الحيوان من خالله وعادل المالية لذلك، يجب أن نبحث عن بديل آمن \لتوفير الظروف المالئمة وتحّمل التبعات المادية

 على الحماية والرعاية.    

 ة إلى الفهرسعود
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 خامسقاء الالل

 

 

 الحيوان حقوق

  اأيضً حقوقًا  لحيواناتتملك ا
 زنة حليحلكتابة: م  ال

 

 

 األهداف:

 ".الحقوق"  صطلحم ان نوضح للطالب مفهوم .1

 .لحيواناتل حقوق بوجود الطالب لدى واإلحساس وعيان نرفع ال .2

ر ويحرصوا على عدم انتهاك حقوق اآلخرين وذلك كي يتوّخوا الحذ ،للحقوق حدود توجد أنهان نوضح للطالب  .3

 (.سواء كانوا بشًرا أم حيوانات)

 
 دقيقة. 45مدة اللقاء: 

 

 :فعاليةال سير

 :اإلجابة على بالالط لمساعدة أدناه لجدولا اللوح على رسميواألسئلة التالية  المعلم لأسي

 ؟"حقوق" كلمة معنى ما

  تملكونها؟ التي الحقوق  ما

 

 حقوقك كفرد في المجتمع حقوقك كابن في البيت المدرسةحقوقك كطالب في 

  

 

 

 

 

 سئلة للنقاش:أ

 الذهاب إلى المرحاض،حقكم في  أو ،مثال الحديث في كمكحق ،كمحقوق من احقً  ما شخصانتهك  إذا يحدثس ماذا -

  ؟ونرشعست ماذا.....  الرياضة؟ حصة إلى الخروج أو

 ا؟أيضً  حقوق لها كائنات /شخصيات أي ،بنا المحيطة البيئة للحظة لناتأمّ  لو -
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 :التالي السؤال توجيه يتم الحيوانات رتك  ذ   إذا .اللوح على الطالب إجابات جميع كتابة تمت

 ؟مرأيك حسب للحيوانات منحها يجب التي الحقوق هي ما -

 :المعلم لأسي الطالب قبل من الحيوانات عن الحديث يتم لم إذا

 ؟ميكرأ حسب احقوقً  لحيواناتتملك ا هل -

  الحقوق؟ هذه هي ما -

 : التالية الحقوق على التأكيد مع اللوح على الطالب إجابات بكتابة المعلم قومي

 .والشرب واألكل العيش في الحق -

 ا.حرً  يكون أن في الحق  -

 .....يضربوه ال أنو آمنة بيئة في يكون أن في الحق -

 لحيواناتا نأ على والتشديد الطالب اقترحها التي الحيوانات قوحقو اللوح على بتت  ك   التي اإلنسان حقوق بين المقارنة يمكن

 فيتصرّ .  فعلها رد خالل من مشاعرها فهمأن ن ات، بل يتسنّى لنابالكلم عنها التعبير تستطيع ال هاولكن وأحاسيس مشاعرتملك 

 يصرخ ، بل يمكن أنوالهربعنا  اداالبتع يحاول سوفف ئهبإيذا قمنا فإذا ،له معاملتنا وفق مشاعره عن رتعبّ  تصرفات الحيوان

، منا يقترب سوفف بمالطفته قمنا إذاأما  ة،بقو نفسه تحرير يحاول أن أو ،مكانه في (دجمّ تييقف ساكنًا ) أن وأ ،يبكيأن  وأ

 ..  عنا يبحثس أو ،بفرح ذيله يحركس ، أومالمستنا يحاولو

 

 لتلخيص:أثناء ا

 جيد لبشك معاملتهو الحي الكائن احترام علينا يجبتماًما كما يملك اإلنسان حقوقًا،  وان الحيوانات تملك حقوقًا   ؤّكد المعلم ي

) متى يشعر بالسعادة؟  متى يتضايق؟(، فالحيوانات ال تملك القدرة على  كما يجب أن نالحظ مشاعره ،حقوقه نتهكن ال نأو

 الكالم، بل تعبّر عن مشاعرها بواسطة التصّرفات والحركات. 

 

 واكتب ثالثة مطالب تتمنى أن ينالها هذا الحيوان. جنة التي تسن القوانين،: اختر حيوانًا معينًا لتمثله أمام الللتلخيصفعالية ل

 

 عودة إلى الفهرس
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 سادساللقاء ال

 

 الحيوانات حماية قانون
 

 

 :األهداف

 ".قانون" مصطلحال مفهوم على الطالب فيتعرّ  أن .1

 .المجتمع في القانون وجود أهمية الطالب ميتعلّ  أن .2

 (.الحيوانات مع التعامل ومن ضمنها)  القانون عليها يسري التي المجاالت الطالب عرفي ان .3

 .الحيوان حماية قانون نص على الطالب فيتعرّ  أن .4

 .الحيوان حماية قانون مخالفة على المترتبة العقوبات على الطالب فيتعرّ  أن .5

 .الحيوانات حماية من أجل المساعدة طلب كيفية الطالب يتعلم أن .6

 

 .دقيقة 45مدة اللقاء: 

 

 وسائل مساعدة
  (.3ملحق رقم ) نص قانون حماية الحيوان .1

 (.8ملحق رقم )ورقة عمل  .2

 

 

 : الدرس سير

 افتتاحيةاألولى المرحلة : 

 :الطالب المعلم لأسي 

 ؟مدرستنا في قوانين لدينا هل -

 القوانين؟ لهذه أمثلة أعطوا تعرفونها ؟ التي القوانين هي ما -

  ؟س نّت لماذا القوانين ؟ هذه من الهدف  ما -

  نين؟القوا هذه تحمي نمَ  -

  الدولة؟ قوانيننطبّق  نحن هل -

 ماذا سيحدث إن لم نقم بتطبيق هذه القوانين؟ -

 

 

 

من هذه القوانين هو  هدفال لزامي للجميع.إوهو  ،ممنوعالمسموح وال على القانونينص 
  المواطنين.و حماية الشعب
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 :لأسيف لحيواناتبا الصلة ذات لقوانينل المعلم قتطرّ ي

  بالحيوانات؟ صلة ذات قوانين هناك أن ونتعتقد هل -

  ؟مرأيك حسب بالحيوانات قتتعلّ  قوانين هناك تكون أن المهم من لماذا -

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية مرحلةال: 

 ينه  ي   أن بعد (.8 )ملحق رقم الحيوانعلى الطالب ورقة عمل تهدف إلى اقتراح بنود لقانون حماية  المعلم عوزّ ي -

 أزواج.في  العمل يتم صياغة البنود التي يقترحها طالب كل

 .الحيوان حماية نونقاكبنود مقترحة في  عليها فقتّ م   بنود وصياغة اإلجابات ةقارنفي أزواج: يقوم الطالبان بم -

 عليها ينصّ  التي البنود نحو الطالب وّجهت أسئلة ثم يطرح اللوح على ويكتبها المقترحة البنود المعلم يجمع   -

. في النهاية يحصل كل طالب على نسخة من نص القانون ويقرأ كل طالب بنًدا من فعال اتالحيوان حماية قانون

 .(3 رقم ملحق) بنوده

 

 

 .القانون مخالفة عقوبة إلى قالتطرّ  يتمّ  عوسّ م بشكل الحيوان حماية قانون على لطالبا فيتعرّ  أن بعد

 :المعلم سألي 

  ؟ما هي الخطوات التي تقترحون اتخاذها حيالهم القوانين؟ على يحافظوا لم الذين ألولئك سيحدث ماذا  -

لمعاقبة  الحيوان حماية قانون قوف الدولة شّرعتهاالتي  العقوبة وضحيجابات على اللوح وكتب المعلم اإلي  -

 . (ماليةال الغرامة أو )السجن مخالفينال

  حدصحبة أب الشرطة إلى هالتوجّ  عليه فواجب للحيوانات ساءةإ فيه اتصرفً  الطالب إذا رأى: المعلمأن يؤّكد  يجب -

 .حدثما  العهم علىوإط اتالحيوان حمايةب عنىت   التي اتمنظمبالعاملين في ال االتصالو شكوى لتقديم البالغين

 شخًصا يسيء لشخص آخر. تكيف ستتصّرف إذا شاهد -

 

 

 

 

 أهمية وجود القوانين التي تختص بالحيوانات:

  .األذى اق بهلح  ي  تصاب بمكروه، وال ال  كي - -

 وصحيح  جيد بشكل هاكيفية التعامل معيعرف الناس  كي - -

  .افهم احتياجاتهناس للى يتسنّ  كي - -
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 : تلخيص

 هذا يشمل. "الحيوان حماية قانون" يسمى البالد في الحيوانات حماية بغية هعيتشر تمّ  انً وقان هناك أن الطالب يدرك أن المهم من

 . الحيوانات أنواع جميع على سريوي ،المذكورة البنود جميعالقانون 

 

 

 : للتلخيص الطالب مع لفعاليات اقتراحات

لوحة تعبّر عن منع السلوك المؤذي  للحيوانات. يمكن  يرسمأن  أو أو شعاًرا جملة أن يكتب طالب كليطلب المعلم من * 

 . الصف نتاج الطالب على جدران تعليق بعد ذلك يتم .الحيوان حماية قانونللطالب االستعانة ببنود 

 .  الموضوع بهذا قيتعلّ  لصفل "رمز" رسم مكني* 

 تدل أقوال أو هاحقوق حماية ، أوالحيوان حماية نوقانتتطّرق لبنود ( عبارات تهتف أو) شعارات تحمل حيوانات رسميمكن * 

 . معاناتها على

 

 عودة إلى الفهرس
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 بعسااللقاء ال

 

 د الحيواناتظاهرة تشرّ 
  حلكتابة: مزنة حليال

 (רהוהרוח החייה שבחבلقاء كتبته ريكي بتسري في كراسة  اللقاء علىهذا  )يعتمد
 

 

 

 

 عالجها. أساليبو ،ضرارهاأ  ،سبابهاأ  :د الحيواناتف الطالب على ظاهرة تشرّ ن يتعرّ أ الهدف:

 

  .دقيقة 45:لقاءمدة ال

 

 

 ورقة عمل "كلب في المدينة الكبيرة" )مرفقة أدناه( وسائل مساعدة:

 

 

 سير الدرس:

 

 افتتاحية :ولالقسم األ

 
 :التاليةسئلة األالمعلم  يطرح 

  أن يكون هناك َمن يملكها؟ل في محيطك دون هل هناك حيوانات تتجوّ  .1

 .اذكرهاما هي هذه الحيوانات ؟  .2

 المأوى...  ماء،ال  غذاء،هذه الحيوانات احتياجاتها؟ ال لبّيكيف ت .3

 ؟أن يكون هناك َمن يملكها دون بيئة المحيطةالما هي خطورة تواجد هذه الحيوانات في  .4

 سباب هذه الظاهرة؟أما هي  .5

 الج هذه الظاهرة؟ن المسؤول عن ع  مَ  .6

 بهذا الشأن؟ ليهاإه التوجّ  يمكنناوفي موضوع تشّرد الحيوانات م خدمات ما هي المؤسسات التي تقدّ  .7

 كعالج لهذه الظاهرة؟ تقترحونهاما هي الحلول التي  .8
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  -ورقة عمل :القسم الثاني

 

 في المدينة الكبيرة" "كلب  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اكتب وارسم داخل المربعات: .دون مأوى مدينةشوارع الفي ل في حياة كلب يتجوّ  اصف يومً 
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 نقاش حول ورقة العمل:

 
 ما يلي:و كتبت عنه على أهل حصل الكلب الذي رسمته  .1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اليوم ؟ اشرح.هذا الجيدة التي حصلت للكلب خالل  األمورما هي  .2

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 اليوم ؟ اشرح.هذا السيئة التي حصلت للكلب خالل  األمورما هي  .3

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 
 هل تنحصر ظاهرة التشرد على الحيوانات فقط؟ اشرح. -

 َمن المسؤول عن وجود هذه الظاهرة؟ -

ن الممكن معالجة هذه الظاهرة؟ ماذا يمكننا أن نفعل لمعالجتها؟  -  هل م 

 للتلخيص:

  د الحيوانات مع التعليل.شرّ من ظاهرة ت نطلب من الطالب كتابة رسالة إلى الجهات المختصة للمطالبة بالحدّ 
 

 عودة إلى الفهرس

عناية ال الماء الغذاء

 صحيةال

سالمة في ال هتماماال

 الطريق

 وىمأال

 ةسالمال

 جسديةال

من  التخلص

 3 الفضالت 

 مرات في اليوم

 نظافةال
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  الثامناللقاء 

 

 

 جتماعية بواسطة الحيواناتالا ةمشاركالقيادة والمهارات تطوير 
 (רהוהרוח החייה שבחבريكي بتسري في كراسة  كتبت اللقاء

 

 

 

 

 هداف:األ 

 عن مصير هذه الحيوانات المتشردة. لهو المسؤول األو نسانن اإلأن يدرك الطالب أ .1

 .بشكل فّعال يجاد حلول لهذه الظاهرةإفي  الطالب  يشاركان   .2

 

 )مرفقة أدناه( "نفعل؟علينا أن ماذا "ورقة عمل  وسائل مساعدة:

 .دقيقة 45 مدة اللقاء:

 

 سير اللقاء: 

 : عمل ذاتيالمرحلة األولى

 .عليها ويقوم باإلجابة "؟لفعنعلينا أن ماذا " :عملالورقة على  طالبكل يحصل 

 

 : عمل جماعيالمرحلة الثانية

الحيوانات لى هجر إي خرى تؤدّ أوضاع وأسباب أ ق إلى بالتطرّ  كل مجموعة قومتحيث لى مجموعات إيتم تقسيم الطالب 

 .هاوتشريد هاوترك

جابات تم كتابة اإلت.  لهاحلوال حقترتناقش المشكلة وتو ،الحاالت التي تم طرحها داخل المجموعة إحدىتختار كل مجموعة 

 .ةعلى ورق
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 : في المجموعة الموسعةحلة الثالثةرالم

 .المقترحة والتلخيصحداث والحلول تم مناقشة األتو الطالب، يتم الجلوس في مجموعة تضم جميع 

 النقاش: ثراءسئلة إلأ

 م ال؟أ يملك مأوى كان الحيوان ما ذا إعرف ن نا أنيف يمكنك 

 له؟ مأوىن تواجه الحيوان الذي ال أالتي يمكن  خطارما هي األ 

  َدة؟ن هو المسؤول عن الحيوانات المشرّ م 

 متشرد؟ بماذا تفعلون لو التقيتم بكل 

  ؟ميكأحسب رحيال هذه الظاهرة فعل نن أماذا يجب 

 ع.ييراه الجمبارز في مكان  ضعهثم يالطالب على بريستول  حهااقتر الحلول التيالمعلم  كتبي

 :وتنفيذها مبادرة في الموضوعتخطيط الفعالية بواسطة تشجيع الطالب على  نثرييمكن أن 

القيام خطة: اليمكن أن تشمل إلنقاذ الكالب المتشردة.  خطة اقتراحكل مجموعة  . علىلى مجموعات صغيرةإيتم تقسيم الطالب 

بر التي من المهم هداف والع  األحور في تتمتحضير الفتات   ،المدرسةفي طالب الظاهرة تشرد الحيوانات لجميع حول شرح ب

الفعاليات التي تندرج في إطار و المضامين: ما يليالخطة  يجب ان تشمل.  وغيرها تنظيم مسيرة داخل البلدة، يصالها لآلخرينإ

 .والمسؤولين عن التنفيذ مع تحديد مواعيد التنفيذ المضامين هذه

  



55 

 

 

 ورقة عمل

 نفعل؟"علينا أن "ماذا 

  حاالتلهذه ال إيجاد حلولحاول . د الحيواناتلى تشرّ إي ن تؤدّ أمكن حاالت يفيما يلي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لهذه  حلواًل  اقترحوا. هادوتشرّ  ها وتركالحيوانات لى هجر إي تؤدّ يمكن أن  خرىأ اوأسبابً  في مجموعة: اذكروا حاالت

 .حاالتال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى الفهرس عودة

ماذا  .مدة طويلة ذه األدراصهجميع ن يعتني بأ أدراص. سعيد ال يستطيع  7قطة سعيد أنجبت 

 ؟أن يفعل تقترح

 ؟أن نفعل ماذا تقترح. ان نجد حال سريعً أن المهم م   ،جدي مريض وال يستطيع االهتمام بكلبه

ماذا  .في البيت أن يمكثوال تريد ذلك  حتملمي ال توأ ،ثاث في البيتيقوم الكلب بتمزيق األ

 ؟أن نفعل تقترح
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 التاسعاللقاء 

 

 منع التنكيل بالحيوانات -لية واتخاذ القراراتوالمسؤ
 كتابة: مزنة حليحلال

 
 

 

 األهداف:
 للقيم اإلنسانية. ن التنكيل بالحيوانات مناف  اأن يفهم الطالب  .1

 تقديم المساعدة للحيوانات.و ل المسؤوليةتحمّ عليه  يجبالطالب انه  فهميأن  .2

 .كائنات الحيةمقبول تجاه الالف غير ف المقبول والتصرّ ب بين التصرّ ز الطاليميّ أن  .3

 ،ن المحبذ قبولهام  التي مواقف اللتمييز بين وا تحكيم العقلفات السلبية وأهمية همية مواجهة التصرّ أيعي الطالب أن  .4

 ي لها.التصدّ  يجب تلك التيو

 ةمع المحافظوحزم ك العنيف والتعبير عنه بوضوح الرافض للسلو هك برأيه وموقفيعي الطالب ان عليه التمسّ أن   .5

 على سالمته. 

 

 دقيقة. 45: لقاءمدة ال

 .)مرفقة أدناه( حداث تنكيل مختلفة بالحيوانات مع أسئلة للنقاشأبطاقات تحوي  :المساعدةالمواد 

 

 

 الفعالية: سير
 

 :ىاألول مرحلةال

  مجموعات. 7يتم توزيع الطالب إلى 

  يحصل كل طالب على نسخة شخصية من  فرديًا في البداية حيثالعمل يكون وعات ولكن المجميجلس الطالب في

 الحدث. 

 التي تَل يه سئلةجابة على األيقرأ الطالب الحدث ويحاول اإل. 

 :ةالثانيمرحلة ال

    إليها التوّصل تمّ اإلجابات التي ب كتَ ، ثم ت  ألسئلة المطروحةاحول الحدث وفق  جماعيًاا مجموعة نقاشً ال جريت. 

  .امندوبً  على كل مجموعة أن تختار
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    حيث يتطّرق للحدث والمواقف  جميعالتاج مجموعته أمام يعرض كل مندوب ن  الصف مًعا وطالب جميع يجلس

 .التي توّصلوا إليها المشتركة

  

 تلخيصلأثناء ا:  

 
 :ما يلي على التأكيدمن المهم 

  .التنكيل بها إيذائها أو االمتناع عنو همية التعامل باحترام مع المخلوقات المختلفةأ   .1

 .باآلخرين لحق األذىالرضوخ لمواقف المجموعة التي تتعارض مع مبادئنا وت ق ألهمية التمسك بآرائنا وعدمالتطرّ  .2

  بواسطة: المساعدة أهمية تقديم .3

     أ . اإلبالغ

 وانات:حاالت عنف أو تنكيل بالحي عندما نواجهه إليها الجهات التي يجب التوجّ   

 .في كل مركز شرطة ) حسب قانون الرفق بالحيوان( –. شرطة إسرائيل 1

 في السلطات ) البلدية( المختلفة.                      –. غرفة الطوارئ البلدية 2

 

 ب . تقديم المساعدة  

 :هيتقدم المساعدة عند الحاجة يمكن أن التي  الجهات 

 .األطباء البيطريون في منطقة سكناكم .1

  .7441111-03, 7441010-03 حيوانات: تلفون    S.O.Sجمعية  .2

 office@sospets.co.il البريد االلكتروني                               

 035136500الجمعيات التي تعتني بالحيوانات, مركز المعلومات: هاتف  .3

 www.spca.co.il; info@spca.co.ilالبريد االلكتروني                             
 

 036388688 :هاتف  ،جمعية حماية الطبيعة  ،حديقة الحيوانات –ة مصابة عن حيوانات بري   بالغاإل .4

 teva.org.il البريد االلكتروني                              

 

 

 

 

 يتم تحضير وثيقة صفية للمحافظة على الحيوانات ومنع التنكيل بها. تلخيص:فعالية لل

 

 

 

 

 

 

mailto:office@sospets.co.il
http://www.spca.co.il/
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 بطاقات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في البداية  ظن  لقد   .معين حول كلب صغيرتشاهد مجموعة من األوالد مج منزلإلى ال تهحمد في طريق عودأبينما كان }
 لكنهم أجابوه ،نهاهم عن هذا التصرف السيئ. دنا منهم و بونهنهم يضربونه ويعذ  ا أدرك سرعان ما ولكن ،عهأنهم يلعبون م

ال ضربناكِمن هنا هيا اذهب  ما الذي يرغمنا على اإلصغاء إليك؟و وهم يضحكون:    .{وا 

 

 سئلة:األ
 والد؟ف األ تصر  في رأيك  ما 

 حمد؟أتصرف في رأيك  ما 

  تفعل؟كنت سماذا فحمد ألو كنت مكان 

  ف عن مضايقة الكلب؟والد بالتوق  قناع األ إكيف يمكن 

 
 

 

حين وسط الطريق.  ثم سمعَت فجأة صوت فراملها حين توقفتسيارة تسير بسرعة فائقة  الحظَت أثناء عودتك من المدرسة}
 حاول عبور الشارع. ارة دهس كلب  ان سائق السيأ أدركتَ من المكان  اقتربتَ 

 .{ن شاهدت هذه الحادثةأمام الكلب بعد أن اآلتقف صابات بالغة. انت إالطريق ويعاني من  الكلب موجود بجانب
  
  سئلة :األ
  ف السائق؟تصر  في يك أما ر 

  تتوجه لطلب المساعدة؟سن م  تفعل؟ ل  سماذا 

   ل مسؤولية ما حدث؟حم  تن يم 

 ؟ةهر اهذه الظفادي ماذا تقترحون لت 

 

1 

2 
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 المكان  منوالد اقترب األف ،بين األشجار في ساحة المدرسة. ذهبت القطة للبحث عن طعام أتهمأدراصها خبّ القطة  ضعتو بعدما}

 . {صغارها . عندما عادت القطة لم تجدصغارهاخذوا أو

 سئلة:ألا
  والد؟تصرف األ في ما رأيك 

 ماذا كنت ستفعل في موقف كهذا؟ 

  تفعل؟كنت سماذا فوالد لو كنت مكان األ 

   الد على حياة القطة؟و ف األ ر تصر  كيف سيؤث 

   للمشكلة. اقترح حل 

 

 

ديق ة  } ف  في ح  ح  فاةً ت ز  لح  مير  س  د  س  ج  ه  منزله. و  ل ها ب ي د  ها. ، ت ناو  ع  ر  ع   حاولفأغلقت د  ر  مير  أ ن  ي ف ت ح  الدِّ فاة   س  ل ح  ر ج  السُّ ي خ  ، فلم يفلح في و 

رً  تناول.  ذلك ج  ر   أخذو   اح  ر ب  الدِّ  )نص مقتبس من كتاب الرائد للصف الثاني( .{ ع  ي ض 

 
 سئلة:األ
  ف سمير؟تصر  في ما رأيك 

  تشعر السلحفاة في هذا الموقف ؟ماذا 

  تفعل؟كنت سماذا فلو كنت مكان سمير 

  ن يفعل؟ لماذا؟أماذا يجب على سمير 

 

3 

4 
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 يهاقاموا في حاالت أخرى باالعتداء عل ، كما، معاناةألًما و اله بسبّ  مع األبقار ماصعقات كهربائية استخدم عمال في إحدى الحظائر   }

 .{"  تسريع عملهمل أنهم فعلوا ذلكالعمال  . اّدعىبالستيكيةال األنابيبعصى والب

 

 الناصرة –موقع العرب وصحيفة كل العرب 

 11:45:23 2013اكتوبر  01الثالثاء, 

 سئلة :ألا
  ف العمال؟تصر  في ما رأيك 

 ر في هذا الموقف ؟بقاتشعر األ ماذا 

  تفعل؟كنت سماذا فلو كنت مكان العمال 

  ن يفعل؟ لماذا؟أماذا يجب على العامل 

 ؟فعلتفماذا كنت س كهذهعمال أعلى  اشاهد   لو كنت 

 

 

 

 التفتيش على هاتفه النقالعملية ثناء عثرت الشرطة أ تها.وسرق بيوت مشبوه باقتحام_____ لقت الشرطة القبض على شاب من أ }

  بموت القطة. ىبين كلب وقطة انته اق فيه المشبوه عراكً والذي احتوى على فيلم)فيديو( وثّ 

اعتقاله لمدة ثالثة فترة لى المحكمة التي مددت إحققت الشرطة مع الشاب بشبهة التنكيل بالحيوانات واقتحام شقق سكنية، وتم تقديمه 

 يام.أ

  

اللهو، وسوف نتابع التسلية و لهدفعملية التنكيل بالحيوانات تم فيه ت بدانله األ قشعرّ تشرطة ان الحديث يدور عن حادث الب قائد وعقّ 

 .{تقديم الئحة اتهام بحقه ليتمالتحقيق معه 

 

 13:12:59 20-11-2011 موقع يا عيني

 سئلة:ألا
  ف الشاب؟تصر  في ما رأيك 

  الشاب؟هذا ن نقول عن أماذا يمكن 

 وقف؟يشعر الكلب والقط في هذا الم ماذا 

   تفعل؟ سماذا كنت ف على تصرف كهذا الو كنت شاهد 

  والتنكيل بالحيوانات؟مثل، السرقة ك ،خاطئةالهل هنالك علقة بين التصرفات 

 

5 

6 
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 عودة إلى الفهرس

 

 

 

 

 اعتقال قاصر بشبهة التنكيل بحصان:  }

فإن دورية للشرطة الحظت ____ بشبهة قيامه بالتنكيل بحصان. وبحسب بيان شرطة لواء الشمال  اعتقلت الشرطة قاصًرا من قرية

يركب  حصانًا ويقوم بضربه بالسوط حيث  -عاما 16- قاصًرا فتىً  ____ في نهاية األسبوع خالل نشاطها االعتيادي في قرية

 الحصان، كما كان هناك  فتية يركضون خلفه ويقومون  بضرب الحصان أيًضا.لوحظت جراح على 

وأضاف الناطق بلسان الشرطة في بيانه بأن أفراد الدورية اعترضوا طريق الفتى القاصر وأنزلوه عن الحصان وخالل ذلك تجّمع 

، وقام أفراد الشرطة باصطحاب الحصان العشرات من سكان القرية الذي حاولوا تخليص القاصر من قبضة الشرطة وتحرير الحصان

إلى مقّر الشرطة  ثم نقله إلى جمعية "باج سوس" التي ت عن ى بالخيول، فيما تم اعتقال القاصر للتحقيق في مقّر شرطة "روش بينا" 

بت إليه شبهة  .{لتحقيق إلى النيابة العامة لبحث إمكانية تقديم الئحة اتهام ضد الفتى القاصربالحصان، وسيحّول ملف ا التنكيل ون س 
                                                                                                                                                                  

 موقع ُبـكرا
 10:45ساعة النشر:  - 31/12/2012لنشر: تاريخ ا
  10:45ساعة التعديل االخير:  - 31/12/2012تاريخ التعديل االخير: 

 سئلة:ألا
  ف الفتى؟تصر  في ما رأيك 

  والد؟ف األ تصر  في ما رأيك 

 يشعر الحصان في هذا الموقف ؟ ماذا 

 

 
 

7 

http://www.bokra.net/Tags/طوبا%20الزنغرية
http://www.bokra.net/Tags/%20قاصر
http://www.bokra.net/Tags/%20التنكيل
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 العاشراللقاء 

 

 

 الحيواناتتجاه والد عنف األ
 كتابة: مزنة حليحلال

 (עמית בעלי חייםكراسة  فيلقاء  على اللقاء يعتمد )

 

 
 

 األهداف:

 ف الطالب على أنواع العنف المختلفة.أن يتعرّ  .1

 .العنف والمداعبةز الطالب بين أن يميّ  .2

 م الطالب تحمل مسؤولية  تصرفاته.أن يتعلّ  .3

 بة على التصرفات قبل القيام بها.تّ الطالب النتائج المتر فهمأن ي .4

 

 دقيقة. 45: لقاءمدة ال

 :المساعدة المواد

 .)مرفقة أدناه( للطالب استمارة

 

 :الدرس سير

 :المداعبةعنف والللفرق بين  هوّ نيستمارة على الطالب لإلجابة عليها. يجب أن االبتوزيع  قوم المعلمي

 (.أمالك أو حيوان أو ساننإل) اومعاناة وضررً  اب ألمً عمل يسبّ هو  :عنفال

 ضرر باألمالك. ،)حظر( تجاهل، )أحاسيس / مشاعر( عنف كالمي، عنف جسدي - أنواع العنف

 

  .بالنظام الطبيعي لّ خ  ي  عمل إثارة الفوضى،  ،الممازحة :المداعبة والمشاكسة

ن مَ  : (لحيوان...ا ،إلنسان)اين ي لجرح مشاعر وأحاسيس اآلخرد على أن العنف يؤدّ من المهم أن نشدّ  -الى ذلك باإلضافة

 ؟!نعرف بما أحس وشعريمكننا أن تألم؟ ماذا حدث له؟ كيف ظهر ذلك؟ كيف 



63 

 

 ستمارةاال

حسب  المالئم التعبير تحت√  ب اشر .المدرسة بأجواء يتعلق البعض اآلخرو ،بالحيوانات بعض منها يتعلق اثدحفيما يلي أ

  (. ؟أم مداعبة عنفهذا الحدث هو هل )رأيك 

 مداعبة عنف الحدث  

 رتطم باألرض واقفًاسي كانما  إذا عرفي لكي مكان مرتفع من اقطً  ب ولد يرمي 1

 .أم ال على أرجله

  

   .قط على حجارة  ولديرمي  2

   (.منه كبرأ) بالغ شخص مع شكل وقحب ولد يتكلم 3

   .بالماء الصف في هءأصدقا ولد يرشّ  4

   .البيت خارج كهوتتر بقطها ةعائلال تهتم  5

   .المجاور لحقلفي ا الجرو يرمي أن  مالكها ررّ قف ا،جروً  ةكلبوضعت  6

 حظيرة في العجوز الكلبوضع و ،آخر اكلبً  الجار . اشترىعجوز جارك كلب 7

 .بعيدة

  

   .الصففي معين  ولد من بالسخرية والداأل من ةمجموع تقوم 8

 عادت . عندماصديقتها  ، فأخفتهاالطاولة على ةطالشوكالمن قطعة   ةفتاتركت  9

 نهاا صديقتها لها فقالت ،تجدها لمو لكنها  قطعة الشوكوالطة عن تبحث ةالفتا

 .برهة وجيزة أعادتها إليها وبعد ،أكلتها

  

   .الحارة في األوالد إخافةب ويقوم ،كلبه معللتجول  ولديخرج  10

 .الشارع من دنووي يركضو خائف القط .نباح أصوات ويصدر اقطً  ولد يطارد 11

 ستمر فيما يفعل.وي غير آبه يضحك الولد

  

   .اكلبً  ولديركل  12

   .بتربيته يقوموا لكي درًصا )قط صغير( وضعته امه القطة حديثًا أوالديأخذ  13

   .ثم يعيدها إليه صديقه ةبحقي ولديخفي  14

   .مالكه اتتعليموفق  القطط يطارد أن معتاد كجار يملكه الذي الكبير الكلب 15

 هناك. أمطف الضوءحيث يكون  بيتالدرج المؤدي إلى ال خلف نافتات اختبأت 16

 .تضحكف كهنا مانها تعرف ها، ولكنتهاإلخاف اأصواتً  تاصدرأ ماأمه تصلو عندما
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 ستمارةاإلجابات الصحيحة لال

 

 مداعبة عنف الحدث  

 إذا عرفي كيل مكان مرتفع من اقطً  ولد يرمي 1

 أم أرجله على واقفًاباألرض  سيرتطم كان ما

 .ال

 على القط يسقط أن حيث يمكن اعنفً يعتبر هذا 

 لألذى. ضتعرّ ي أو يموت نأو خطيرة شياءأ

 

  عنف جسدي .قط على حجارة  ولد يرمي 2

  عنف كالمي (.منه كبرأ) بالغ شخص مع بوقاحة ولد يتكلم 3

 مداعبة  .بالماء فالص في هءأصدقا  ولد يرش 4

 الطعامعلى  معتاد أن يحصل القطف اعنفً يعتبر هذا  .البيت خارج وتتركه قطهاال ترعى  ةعائل 5

من العائلة التي  عالجوال حبالو ءدفوال والماء

 ألنه أموره بنفسه أن يتدبّر يستطيع ال هوترعاه. 

ن األجدى قمتعلّ   أن بالذين يمنحونه الرعاية. م 

 .ترعاه أخرى ةائلععن  له يبحثوا

 

 يرمي أن  مالكها ررّ قف ،اجروً  ةكلب وضعت 6

 .المجاور لحقلا في الجرو

 ا ومعاناةألمً سبّب سي هنأل اعنفً يعتبر هذا التصّرف 

 أمه لحنان يحتاج ، خصوًصا انهالصغير للجرو

 جراء يموت هو عرضة أن . وعنايتها هاوحليب

اء رّ ج أيًضا تعاني األم أن ، كمامرضلا أو الجوع

 .صغارها فراق

 

، خرآ اكلبً   الجار اشترى. عجوز جارك كلب 7

 .بعيدة حظيرة في العجوزَ  الكلبَ  وضعو

 لمعاناةا سبّبي قاس تصّرف هنألا، عنفً يعتبر هذا 

 رديئة ظروف من يعانيس . العجوز لكلبل

 الكالب باقي من مراضوالعدوى باأل كالقذارة

 حبالو اهنتباال قلة، وهناك الموجودة المسكينة

  يح له المكوثتيجب أن ن .والهجر القاسية الوحدةو

 .باحترام حياته مسيرة يكملل

 

 ولد منبالسخرية  والداأل من ةمجموع تقوم 8

 .الصف فيمعين 

  عنف كالمي

 على ةطالشوكالمن  قطعة  ةفتا تركت 9

 ةالفتا عادت عندما. صديقتها  فأخفتها ،الطاولة

 ،تجدها لم ولكنها الشوكوالطة قطعة عن تبحث

 برهة وبعد ،أكلتها نهاا صديقتها لها فقالت

 .إليها أعادتها وجيزة

 مداعبة 
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 إخافةب ويقوم ،كلبه مع للتجول ولد يخرج 10

 الحارة في األوالد

  عنف )كالمي وجسدي(

 القط  .نباح أصوات ويصدر اقطً  ولديطارد  11

 الولد .الشارع من يدنوو يركضو خائف

 .يفعل فيما ستمروي آبه غير يضحك

يعتبر هذا عنفًا حيث يمكن أن يدهس القط جراء 

 الضغط والخوف

 

  جسديعنف  اولد  كلب   يركل  12

 مهأ وضعته( اصغيرً  اقطً ) درًصا  أوالد يأخذ 13

 .بتربيته يقوموا لكي حديثًا القطة

ر هذا تصرفًا عنيفًا. ي منَع لمس األدراص لمدة بَ عتَ ي  

، ألننا إذا لمسناها شهر ونصف من والدتها

سترفض أمها االقتراب منها. يمكن أخذ الدرص 

ر.  لتربيته فقط إذا كنا متأكدين أنه قد ه ج 

 

 مداعبة  .إليه يعيدها ثم صديقه ةبحقي ولد يخفي 14

 يطارد أن معتاد الجار يملكه الذي الكبير الكلب 15

 .مالكه اتليمتعوفق  القطط

وأن  بأذى القط يصاب أن مكني ا. عنفً ي عتَبَر هذا 

 عالج حصل علىيال  أنو شديد لممن أ يعاني

 القانون حسب ممنوعالتصرف  هذا .يموتف

 مرتكبه عاقبي أن مكنيو( الحيوان حماية قانون)

تماًما كما يعاقب ( ة ماليةغرام ، دفعسجنال)

 يذتؤ التيخرى األ األعمال بقيةمرتكب 

 .الحيوانات

 

  بيتال إلى المؤدي الدرج خلف نافتات اختبأت 16

 تصلو عندما..هناك أمطف الضوء نحيث يكو

 تعرف  ولكنها تها،إلخاف اأصواتً  تاصدرأ ماأمه

 .تضحكف كهنا مانها

 مداعبة 

 

 نقاش عام:

 (؟16و  14، 8، 4، 3ماذا كان شعورك تجاه الجمل التي تطرقت للتعامل بين األشخاص )مثال الجمل رقم  -

 طك القريب؟ كيف تصرفت؟هل شاهدت تصرفات كهذه في محي -

 ور مغاير عندما قرأت الجمل المتعلقة بالحيوانات؟ اشرح.هل شعرت بشع -

 ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها عند مواجهة مواقف من هذا القبيل؟ -

 تلخيص:

، كالحزن، السرور فات مختلفة يتعرض لهايمكن ان نطلب من الطالب تمثيل مشاعر معينة يشعر بها الحيوان وفق تصر

 الغضب، الجوع، البرد.

 عودة إلى الفهرس
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 الحادي عشراللقاء 

 

 

 ثمن أيولكن ليس ب أوّد أن أكون صديقك،

 

 

 
 هداف:األ
 للقيم اإلنسانية. ن التنكيل بالحيوانات مناف  ا طالبأن يفهم ال .1

  .يعاقبوأن مرتكبه  ،ونلقانلف خال  ف م  هو تصرّ ن التنكيل بالحيوانات ا الطالب رفأن يع .2

 ا للتنكيل بالحيوانات.وسائل تضع حدً على  طالبف الأن يتعرّ  .3

 تنكيل بالحيوانات.العن   التبليغن من واجبه ا طالبأن يعلم ال .4

 والوشاية. التبليغبين  طالبز الأن يميّ  .5

 

 دقيقة. 45مدة اللقاء: 

 .)مرفقة أدناه( ورقة عمل تحوي قصة وسائل مساعدة:

 

 

 

 رسسير الد

 
 يقرأ التالميذ القصة التالية : .1

 
غة االنجليزية . عندما ا لالمتحانات في الليدرسا معا استعدادً أن  اتفق سعيد مع حكيم صديقان منذ عدة سنوات. وحكيمسعيد " 

ق مما رأى. لقد شاهدحكيم  منزل إلى  ل سعيدوص ع   .بعنف اللون ا بنيّ كلبً  يضرب في الحديقةا حكيمً  ص 

 ؟" ذا دهاكما !ف"توقّ  :اارخً ص سعيدانفجر 

 حديقتنا".  ال يعاود الدخول إلى هذا كي" ضرب الكلب قائال:ب ، واستمرّ حكيم أي اهتمام لم يعره

 لقد جرحته وهو ينزف"."  ،سعيد ردفأ ،"؟!"هل جننت

ا وقال وهو ابتسم ساخرً ثم  ،ا إذا ما اقتربأيضً  هو ده بأنه سيضربههدّ  هإال أن  ،من قبضة حكيم ص الكلبخلّ يأن  سعيدحاول 

أن  شيخ ولكنه ،ل هذا المشهد الفظيعتحمّ  سعيدستطع يال بأس به".  لم  احادً  اهذا الكلب صوتً يملك "  ضرب الكلب: يواصل

 .حكيم ده" هدّ أريكأت وأخبرت والدي فس. "إذا تجرّ جد أحًدا هناكيولكنه لم  ،م والديهعل  ي  حكيم ل منزلإلى  أسرعف ،حكيم يضربه

بل يجب أن يعلم الجميع وحتى الشرطة أي ولد أنت".  ،فحسببما حصل ك االدعلم ون ي يجب أ"ال :وأجاب نفسه سعيدمالك تيلم 
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على األرض ا كان الكلب يضطجع جريحً  إلى بيت حكيم. معه عادورّق قلبه  ا حصلعمّ ها اأخ ه وعندما أخبرإلى بيت أسرع سعيد

 ب البيطري .إلى الطبيوتوجها  هحمالف ،بصوت خافت ئنوي

حيوانات  لل s.o.sاتصل الطبيب البيطري بجمعية  .ف بهذه الوحشيةيتصرّ يمكن أن ا ولدً هناك ن الم يصدق الطبيب البيطري  

وقدما   ،إلى مركز الشرطة خيهأمع  وتوّجهبهذا  كتف  يلم أما سعيد ف. بعد شفائهويرعاه ى الكلب يتبنّ يمكن أن  شخص لعثور علىل

 . لحيواناتباتنكيله  ءجراشكوى ضد حكيم 

ال " ،صاح  أصدقاء حكيم ""الفّساد" ، واشيها هو ال" ما حصل.في صباح اليوم التالي كان جميع تالميذ الصف يعلمون ب

 . انقسم الصف إلى معسكرين: فعلتما  وادوأيّ  عوهفشجّ  أصدقاء سعيد أما  ،رنا مقاطعتك"قد قرّ ل، االقتراب من أصحابنا تحاول

 . سرعان ما تحّولالسادي"وقاسي القلب تؤيدون  ،" بينما صاح اآلخرون: "جبناءواش. صاح هؤالء "سعيد ريقفحكيم و فريق

 . إلى الصف مدير المدرسة فهرعالصراخ إلى شجار 

 

 في الصف: انقاشً  المعلم يجري  بعد االنتهاء من قراءة القصة   .2
 

 ؟طريقةال هبهذمع الكلب ف حكيم لماذا تصرّ  - 

 حكيم؟سلوك و سعيد سلوك تجاهكم ما هو موقف -

 الفرق بين األخبار الحقيقية والوشاية؟  ما -

  .سعيد فريقحكيم و فريق :بين المجموعتينحول موضوع الوشاية  ةمواجه نظموا -

 لماذا؟ ؟ مماثاًل  احادثً  صادفتمماذا كنتم ستفعلون لو  -

 لماذا؟ ؟تماذا فعل هل حصل أن كنت شاهًدا على حادثة عنف بين أشخاص؟  -

 ماذا كنتم ستفعلون لو صادفتم حادثة عنف بين أشخاص اآلن؟  -

 

 مالحظة :

الذي  المشروع تبليغوبين ال خرين، باآل ذىشخصية وتلحق األالمصلحة ال تهدف إلى تحقيق ، التييجب إبراز الفرق بين الوشاية

يعاني فيها عن حالة أما التبليغ  ،وشجبهاية الوشايجب رفض إجحاف في حقه.  الذي يتعرض إلىمساعدة الضعيف  إلى هدفي

 والمواطنة الصالحة والتعامل اإلنساني.، على الصداقة دليل ما فهذا ضائقة اآلخرون من

 

 فعالية للتلخيص

ما هي النصائح التي ماذا ستكتب لتقنعه بذلك؟  أن يرأف بالحيوان. انات، تطلب فيهاالى الولد الذي ينكل بالحيواكتب رسالة  

 ستسديها إليه؟ كنت

 

 عودة إلى الفهرس
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 عشرالثاني اللقاء 

 

 الطبيب البيطري -في هذا المجالالمهن  وأصحابالمؤسسات 
 كتابة: مزنة حليحلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هداف:األ

 بالحيوانات. ىعنَ اب المهن والمؤسسات التي ت  صحأف الطالب على ن يتعرّ أ .1

  .لى هذه العناوينإه كيفية التوجّ ب م الطالن يتعلّ أ .2

 مها هذه الجهات للحيوانات.الخدمات والمساعدات التي تقدّ  لىالطالب ع ّرفن يتعأ .3

 .الطبيب البيطري يتزود الطالب بمعلومات حول الموضوع منن أ .4

 

 دقيقة 45مدة اللقاء: 

 

 سير اللقاء:

 لى المواضيع التالية:إق يتطرّ وعمله ماهية  لىيطلع الطالب ع ا في الصف، حيثبيطريً  االمعلم طبيبً  ستضيفي

 مها للحيوانات المحتاجة.مجاالت عمله كطبيب بيطري والمساعدات التي يقدّ  .1

 بالحيوانات الموجودة في بيئتنا. ية العنايةكيف .2

 نسان.إللالعدوى واسطة تنتقل بيمكن أن مراض التي قد تصيب الحيوانات واأل .3

 .(التعقيم)سليم ن تكاثر الحيوانات بشكل الحد م   .4

 .عنى بحماية الحيوانات ورعايتهات   التي خرىاألجهات ال .5

 .والتي تم تحضيرها بشكل مسبق المختلفةالطالب سئلة أ لىجابة عاإل .6

 عودة إلى الفهرس
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 تلخيص البرنامج -اللقاء الثالث عشر

 

 

 موضوع الرفق بالحيوانيتمحور في يوم قمة 

 

 
 ف:اهداأل

 معاملتها بشكل الئق.و وثيقة لحماية الحيوانات صياغة .1

 ص البرنامج.ن بفعاليات تلخّ يوالمعلم وأولياء األمورمشاركة الطالب  .2

 

 :المواضيع المقترحة

 افتتاح اليوم بكلمة في طابور الصباح. .1

 موضوع الرفق بالحيوان.في طبقية /تنظيم مسابقة صفية .2

 تكملة قصة./كتابة قصة .3

 موضوع الرفق بالحيوان.حول لطاقم والطالب ل  فنيةعماالأ نيتضمّ معرض  .4

 قنعة على شكل حيوانات.أورشة عمل فنية لصنع  .5

 الحيوانات. داعبةمحطة لم .6

 .وتجّسدها هداف البرنامجأ عكسغان ومسرحيات تأ .7

 دعوة رجال دين للحديث عن الرفق بالحيوان في اإلطار الديني. .8

 فوف عن مكانة الحيوانات في الحياة اليومية في الماضي.دعوة األجداد والجدات للحديث أمام الص .9

التوقيع ثم  معاملتها بشكل الئقيتعهّد فيها الطاقم المدرسي وأولياء األمور والطالب بلحماية الحيوانات  وثيقة صياغة .10

 .عليها

 الرفق بالحيوان. في موضوعمختلفة عمل  اتورش .11

 

 عودة إلى الفهرس
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 (1ملحق رقم )

 عودة إلى الورشة الثانية
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 (2ملحق رقم )
 

 لتنكيل بالحيواناتا إزاءمواقف الفحص لاستمارة 

 وافقأال  وافقأ الجملة رقم

   لتسلية.ا هدفلها مجموعة من األشخاص تظاهرة التنكيل بالحيوانات هي بدعة أوجد 1

   . بالحيوانات ونعندما ينكلال يدرك األطفال تَب عات ما يفعلون  2

لتطور شخصية اندفاعية  اسلبيً  امؤشرً  ةوالد بالحيوانات الصغيرتنكيل األيمكن أن يكون  3

 .وعنيفة

  

   بالنسبة لموضوع التنكيل.ال حاجة لتضخيم األمور  ؛لذلك ،لحيواناتدى اال توجد مشاعر ل 4

   ضحاياه. تجاهالعنف الذي يمارسه  إزاءحزن اآلخرين ب شعراإلنسان العنيف ال ي 5

البحث عن ضحية  بواسطةمشاعر العجز  لىب عض للتنكيل التغلّ المراهق الذي تعرّ يحاول  6

 امراهق هدفً ن الحيوانات هي مخلوقات عاجزة يعتبرها الأوبما  ،ل بهلتقليد الشخص الذي نكّ 

 .للتنكيل سهاًل 

  

   .فقط لتسلية واللهوبغية اشخاص الذين ينكلون بالحيوانات يفعلون ذلك األ 7

يتيح لهم شرعية لالستمرار بذلك و منحهمبالحيوانات ي المنّكلينشخاص ن عدم معاقبة األإ 8

 خرى.ألتشمل مجاالت  العنففي  همساليبأ "تطوير"

  

سيئ تجاه التصرف ال معاقبة مرتكبيوالتهرب من   قبل المسؤوليندم وجود رد فعل من ع  9

 خطر األمور التي قد تحدث لألطفالأن م  ( و قتلهاأ االتنكيل به)كالحيوانات 

  

   .أيًضا بشرال معاناة مع التعاطف نّميي الحيوانات معاناة مع التعاطف إن  10

قومون ي ةداخلي وانيةبسبب عد ارهوهن يكأو أطفال من الكالب والقطط ن يخاف األأمكن ي 11

 على الحيوانات.ا سقاطهإب

  

ارتكاب جرائم عنف ضد سيميلون إلى األطفال الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الحيوانات،   12

 .في المستقبل بشرال

  

   .دى مرتكبهاضطراب نفسي ل لى عقوي   هي مؤشر مسألة العنف ضد الحيوانات 13

 

 عودة إلى الورشة الثالثة
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 (    3) رقم ملحق

 قانون حماية الحيوان

 
شرح ماهية ظاهرة التنكيل  من خالل اتلى حماية الحيوانإويهدف  ، 1994قانون حماية الحيوان في الكنيست سنة  سنّ لقد تم 

التي تتعلق  تنفيذ القوانين ا عنيضً أعن تنفيذ هذا القانون وهي المسؤولة  وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة. بالحيوانات ومنعها

هذا  وزارة البيئة وشرطة اسرائيل.  وفقك أيًضالها الحق في تنفيذ القانون  ىخرأجهات  هناك. بحماية الحيوانات ورعايتها

تنكيل للشكال المختلفة د القانون األيحدّ  ، كمال بالحيواناتحتى ثالث سنوات على من ينكّ السجن فرض عقوبة  يمكن ،القانون

 .يةقانونفة مخالالتي تعتبر بالحيوانات 

 : ما يلي قانون حماية الحيوان على ينصّ 

 

 ي طريقة كانت"أب ال بهبقسوة وال ينكّ  اال يعاملهو ات،ب االنسان الحيوان" ال يعذّ 

 

 لى:إق القانون يتطرّ 

 

 عدم التنكيل بالحيوانات:  .1

 شكال.و التعامل معها بقسوة او االعتداء عليها بأي شكل من األأوانات تعذيب الحي يمنع -

 خر.آحيوان على تحريض حيوان  يمنع  -

 تنظيم مباريات ومسابقات بين الحيوانات. يمنع -

 .تجميلها تشويهها او رشها باأللوان بغية او ،الحية عضاء الحيواناتأالقيام بقطع  يمنع -

 كما يمنع تشغيل الحيوانات فوق طاقتها. ،الجسماني اعلى العمل بسبب وضعه قادرةالغير يمنع تشغيل الحيوانات  -

 : و هجرهاأ ي عن الحيواناتعدم التخلّ  .2

 ي عن الحيوانات الموجودة تحت مسؤولية الشخص.ا التخلّ ا باتً يمنع منعً  -

 .ثبات عكس ذلكإواجب عليه  ،وهجره ى عن الحيوانتخلّ قد نه أ لىإل الشخص الذي تم التوصّ   -

 فوق طاقتها:  منع تشغيل الحيوانات  .3

 يعاني من مشاكل صحية. ذا كانإي شخص استخدام الحيوان ال يجوز أل -

 قواه.  تنهك إلى أني شخص استخدام الحيوان ال يجوز أل -

 ص منهالتخلّ للحيوانات لسم وضع المنع  .4

 .ولينمن المسؤ الحصول على تصريحم تة الحيوانات ما لم يتامإلاستخدام السموم  منعي -

 

 

 

 حادثة اعتداء: شاهًدا علىإذا كنت 

 .ومكانه وقوع الحادث زمان دّونو ،تفاصيل الحادثب زّودهم، الشرطة استدع   -1

 اكبيرة جدً  ةمالي ةرامالسجن أو غ تهاعقوب، جريمة جنائية يالحيوان ه ةإساءة معامل
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 .طبيب بيطري لدىعالج لل لتوجيهه اتالحيوانت عنى بمنظمة بالغ أو شخص ن ا، أطلب العون م  الحيوان مصابً  إذا كان -2

كيفية التعامل  حيث يعرف هؤالء ،التي ت عنى بالحيوانات جمعياتأو الات منظمفي الناس بالغين بأمن المهم أن تتصل  -3

 القضية.ومساعدة الحيوان ومعالجة  كهذه أحداثمع 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة إلى الورشة الرابعة

 

 عودة إلى اللقاء السادس في برنامج الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هواتفأرقام 

  .7441111-03, 7441010-03  يوانات: رقم الهاتف:حلل   S.O.Sجمعية  .1

 office@sospets.co.il البريد االلكتروني                               

 035136500هاتف رقم الومات: الجمعيات التي تعتني بالحيوانات, مركز المعل .2

 www.spca.co.il; info@spca.co.ilالبريد االلكتروني                             
 

رقم   ،جمعية حماية الطبيعة  ،حديقة الحيوانات –ة مصابة عن حيوانات بري   بالغاإل .3

 teva.org.il ني البريد االلكترو ،03638868 : الهاتف

03-: فاكس،   welfare@moag.gov.il:البريد االلكتروني لقسم البيطرة .4

9681661 

 

 

 في الحق الحيوانات أعطوا" منظمه ، 037634477:الحيوان حماية قسم ،الطبيعة حماية سلطة

 وزارة  ، 037441010:للحيوانات s.o.s جمعية ، 036241796:"العيش

 0524377998:"الحيوانات تحب السبع بئر" جمعيه ، 039688901ة:لزراعا

 

mailto:office@sospets.co.il
http://www.spca.co.il/
mailto:welfare@moag.gov.il
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 (4ملحق رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من االستمارات التالية هالمعلم االستمارة المالئمة لصف يمكن أن يختار
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 الحيوانات حول استطالع

 

 ها:ليالرجاء اإلجابة ع .عزيزي الطالب أمامك بعض األسئلة

  البيت؟ في أليف حيوان لديك هل

  ال نعم

 

  طعام؟الو مأوىال له توفرس هلف البيت في أليف حيوان لديك كان إذا

 ادائمً  اأحيانً  ال

 

  الشارع؟ في امشردً  األيفً  احيوانً  رأيت هل

 أكثر من مرتين تينمر مرة

 

  به؟ تقبلس هلف األيفً  احيوانً  أعطوك لو

 عرفأال  ال نعم

 

 الحيوانات؟ يعذبونشخاًصا أ رأيت هل

 ادائم   اأحيان   ال

 

 تساعده؟س هلف( مشكلة) مأزق في احيوانً  رأيت إذا

 ادائم   اأحيان   ال

 

 الحيوان؟ تساعدس هلف احيوانً  يعذبون اأشخاصً  رأيت إذا

 ادائم   اأحيان   ال

 

 فيه؟ السبباإلنسان  كان حيوانات بين( طوشة) اعراكً  رأيت هل

 ادائم   احيان  أ ال

 

 بالحيوان؟ بالرفق المهتمين من نفسك تعتبر هل

  نعم ال

 

 :اذكرها مفضلة؟ أليفة حيوانات لديك هل
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 تمارةاس

 

 :رأيك حسب الصحيح الجواب حول دائرة ضع

 

 ؟"الحيوانات إيذاءـ "ب المقصود هو ما .1

 .الحيوان ضرب . أ

 .مالطفته أو الحيوان مراقبة . ب

 .الحيوان إطعام منع ج. 

 .بالحيوان التنكيل .د 

 

 ؟يتم التنكيل بها حيوانات األخيرة السنة في رأيت  هل .2

 

 ال                             نعم                  

 

 ؟(امجروحً ) امتألمً  احيوانً  الحظت عندما تفعل ماذا .3

.هرأ - أ  ب 

 .بعد عن ب هراقأ - ب

 .الحيوان هذا أقوم بإيذاء  -ج     

 .ة الحيوانلمساعد ابالغً  يستدعأ -د     

 ________________ خرآ_ ه   

 

 ب؟ضر  ي   احيوانً  تشاهد عندما تفعل ماذا .4

 .هرب  أ . أ

 .لخّ تدال أو عدب   عن راقبأ . ب

 .عملية الضرب شجعأو أ\و الضرب في أشارك. ج     

 .اشخصيً  اإليذاء هذا منع أحاول . د     

 ة الحيوان.لمساعد بالغا يستدعأ . ه     

 

 نحمي الحيوانات؟ فعل كيماذا علينا أن ن .5

 إلى البيت. اأخذهنيجب أن  . أ

 .بشخص بالغ أن نستعينيجب  . ب

 .ل شيئافعال نج. 

 .ية حماية البيئة والطبيب البيطريبجمع أن نتصليجب  د.  

 .احتياجات الحيواناتحول توعية الناس أن نقوم بيجب ه. 

 .التفكير بإقامة بيت للحيواناتيجب  و. 

 

 :مثال . أمورعدة أستطيع مساعدة الحيوانات ب .6

----------------------------------------- 

------------------------------------------ 

----------------------------------------- 

------------------------------------------ 

----------------------------------------- 

           ------------------------------------------ 
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 استمارة

 .ةاإلجابة المالئم تحت √ ب اشر .بالحيوانات تتعلق جمل التيال بعض أمامك

 

 موافق غير  موافق لجملةا 

   عنه ابتعد   اكلبً  أرى عندما 1

   ة لإلنسانالحيوانات مضر   جميع 2

   ممنوع محيطنا في الحيوانات دتواج   3

   الحيوانات مسموح أن نربّي 4

    مسموحأمر  الضالة الحيوانات مطاردة 5

   ةيجب إطعام الحيوانات الضال   6

  الحيوانات بين ية )معارك(لقتا مباريات تنظيم 7

 ....( ممنوعالديكة أو الكالب)ك

  

 ،الطعام) أيًضا احتياجات للحيواناتتوجد  8

 ...(النظافة مأوى،ال، الشراب

  

   هناك قوانين لحماية الحيوانات 9

   ب العقابج  وي  الحيوانات  إيذاء  10

 

 

 

 

األول في برنامج الطالب عودة إلى اللقاء
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 ( 5ملحق رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عودة إلى اللقاء األول في برنامج الطالب
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 (6)ملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

عودة إلى اللقاء األول في برنامج الطالب

 بطاقة تعارف
 

 : ______________________الذي اخترته اسم الحيوان .1
 ماذا تعرف عن هذا الحيوان؟ .2

 _____________الطعام المفضل للحيوان:_________ -                                     
 _____________________________ أين يعيش؟ -                                     

 ___________________________  لعبته المفضلة -                                     

معلومات إضافية:  . 3
____________________________________________________________

____________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

ما هي فوائد هذا الحيوان لإلنسان:  .4
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 نعم. اذكر بعًضا من هذه االحتياجات:/  هل لهذا الحيوان احتياجات معينة ؟ ال .5
 

________________________________________________________
________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 كيف يمكن أن نحافظ على هذا الحيوان؟ .6

_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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 (7ملحق رقم )

 

 ورقة عمل "احتياجات اإلنسان المختلفة"

 حتاج الىأ عندما 

  عود من المدرسة بعد دوام يوم كاملأعندما  1

  صدقائيأع لعب مأعندما  2

  مام مجموعةأتحدث أعندما  3

  شعر بتعب شديدأعندما  4

  سافر في السيارة مع العائلةأعندما  5

  عندما نخرج في رحلة مدرسية 6

  سخ مالبسيعندما تتّ  7

  شارك في مشروع معينأعندما  8

  شعر بالمرضأعندما  9

  اعندما يكون الطقس حارً  10

  ديقيتخاصم مع صأعندما  11

  قود دراجتي الهوائية أعندما  12

13   

14   

15   

 

عودة إلى اللقاء الثالث في برنامج الطالب
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 (8ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________________أن يجب  :الطعام

 

 _____________________________________أن ممنوع       

 

 

 

 _______________________________أن يجب: العناية الصحية

 

 ________________________________أن ممنوع                  

 

 

 

 ______________________________إن يجب: ظروف المعيشة

 

 _______________________________أن ممنوع                   

 

 

 

 

 __________________________________ان يجب  :لةالمعام

 __________________________________ان ممنوع           

 

 

 

   عودة إلى اللقاء السادس

فما هي البنود التي تقترحها في هذا يحمي الحيوانات  اقانونً  صوغإذا أردنا أن ن

تطرق للطعام، العناية الصحية، . الحيوانات لحمايةقانون  حاول صياغة؟ القانون

 ظروف المعيشة، المعاملة...

 

 


