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مة  مقدِّ
 

،  21يضع القرن الـ ياٍت ال ُيستهان هبا: عمليَّات عوملة تَؤثِّر على االقتصاد العامليِّ أَمام عامل العمالة واملنخرطني به حتدِّ
 ومنه على مبىن سوق العمل وتشغيل العاملني.

وَأمهِّيَّتها بالنِّسبة لِبيَئة العمل وعلى مهن مستقبليَّة ُأخرى، أَماَم اندثار مهن ُأخرى، َأو على تطوُّر التِّكنولوجيا احلثيث 
 التَّناُوب، واختفاُء اإِلنسان عن خطوط اإِلنتاج لصاحل الرُّوبوتيكا.

صيَّة، وبني الشَّخصيَّة، مثل يتطلَُّب ِمَن العاِمِلني فيه تنوًُّعا واسًعا ِمَن املهارات الشَّخ 21عامل العمل يف القرن الـ
مهارات التَّفكري، َوِإدارة املعلومات، واملبادرة، واإِلبداع، والتََّمكُُّن ِمَن اللُّغات، َوالعمل ضمن طاقم، أَِو املرونة 

 والتَّساُمح.

بويَّة هي تأهيل وِإعداد أَبناِء الشَّ  بيبة ِإىل عامل العمل هذا. ليست شبيبة اليوم هم ُعمَّال املستقبل. َمَهمَّة اأَلجهزة الَّتَّ
ا عندما نتحدَُّث عن شبيبة فشلوا يف اجلهاز التَّعليميِّ العاديِّ، ووجدوا  ُة َمَهمًَّة سهلًة، بل معقََّدٌة ِجدًّ هذه املهمَّ

 أَنفسهم خارجه. 

ِة سنوات، جمرَِّديَن  ِمَن املهارات اأَلساسيَّة، لعامل العمل بدون أَبناُء الشَّبيبة هؤالِء ِمَن احملتمل َأن جيدوا أَنفَسُهم، بعد عدَّ
ثقافة َأو تأهيل مهينٍّ، ولذلك فِإنَّ جممل فرص العمل سيكون ضيـًِّقا، وبدون أُُفٍق توظيفيٍّ َأو ثبات، َوبدون أَمٍن 

. ِإنَّ ِإعداَد أَبناِء الشَّبيبة املنقطعني عن عامل العمل، له مردود ليس فقط للمستقب ل بل للحاضر اقتصاديٍّ وشخصيِّ
 أَيًضا. 

من أَبناِء الشَّبيبة مندجُمون اليوم يف سوق العمل، يف َأعمال متنوَِّعة  380000نستِدلُّ ِمَن املعطيات الَّيت ََتَّ مجُعها َأنَّ 
 وبَأشكاِل تشغيل خمتلفة، على اأَلغلب بَِأعماٍل ُمَؤقَّتة، بدون مهاراٍت، وبسيطة. 
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 يات الَّذين حتت عناية وحدات ترقية الشَّبيبة، مندجمون يف براِمِج تشغيل يف الوحدة؛ ِمَن الشَّباب والفت 75حوايل %

سواٌء َأكان ذلك باستثمار يف العمل، أَم عمل مببادرات تشغيليَّة وجتارب مهنيَّة، أَو مشروع لتوظيف صديق، أَو 
 برنامج حتضرييٍّ أَيًّا كان. 

، كوسيلة نرى يف دمج أَبناِء الشَّبيبة يف سوق العَ  ًبا يف غاية يف اأَلمهِّيَّة يف تطويرهم الشخصيِّ واالجتماعيِّ َمل مركِّ
لتقليص حاالت الضَّائِقة، مثل التََّسكُّع أَِو اجلُُنوح، ووسيلة للتَّشخيص، وللتَّعرُّف وحَّتَّ ملمارسة العديد ِمَن القدرات 

 .والكفاَءات، سواٌء َأكانت ظاهرًة أَم مستَّتة، لدى الشَّبيبة

 كوسيلة لرفع الثِّقة بالنَّفس، َوالقدرات الشَّخصيَّة واإِلميان يب ومبن حويل.

(، واختبار عن طريقها منط حياة عاديٍّ يدمج من خالله  كوسيلة للقاء شخصيَّة بالغة ذات َأمهِّيَّة )ُمشغِّل أَو ُمَربٍّ
 مهنة مع حياة عائِليَّة وبيت.

باملفهوم ضمًنا، لذلك حيتاُج ِإعداًدا شاِماًل، سواٌء َأكان يف جمال الثَّقافة من خالِل  ِإنَّ دمج أَبناِء الشَّبيبة هذا، ليس
. يُِتيُح اإِلعداُد دجًما صحيًحا يف عامل الَعَمل من خالل بناِء  اكتساب املعرفة واأَلدوات، أَم يف اجملال احلسِّيِّ والعقليِّ

جاح ََلُم َأن حيُلُموا ويطمحوا ملستقبٍل َأكرب، وَأْن يَُطوُِّروا "َأجنحة" جتارب ناجحة وذات جودة عالية. تُِتيُح جتربُة النَّ 
 هذا هو اَلدف اأَلمسى لربنامج "نرَتِقي ِإىل اأَلعايل". -لغرض التَّحليق عالًيا 

 َأهداف البرنامج:    

 . التَّعرُّف على املميِّزات املختلفة لعامل الَعَمل يف البالد والعامل.1

 َأمهِّيَّة تطوير التَّوجيه حنو املستقبل.. ِإدراك 2

3.  . ممارسة بناِء طُُموٍح مهيِنٍّ شخصيٍّ

 . التَّعرُّف على املهارات اأَلساسيَّة املناِسبة لعامل الَعَمل ومُمارستها.4

 . التَّعرُّف على َأصحاب مهن خمتلفة وخلق دائِرة ِمَن العالقات.5

 عضالت َتربُُز نتيجًة ملمارسة عامل الَعَمل.. ِإعطاُء فرصة حلديث، واملشاركة يف مُ 6

، َوفًقا ملضامني الربنامج.7  . ممارسة بناِء مشروع شخصيٍّ/مجاعيٍّ
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 فرضيَّات َأساسيَّة لتفعيل البرنامج:

ميِكُن َأن ُيالِئَم عدٌد ِمَن اأَلهداف عدًدا ِمَن املواضيع َأو َعَدًدا ِمن تقنيَّاِت  -فصل اجلوهر َعِن املضمون .1
 مل، فُكلُّ شيٍء ُمتاٌح طاملا حافظنا على اَلدف واجلوهر. الع

املصلحة هي جزٌء ال يتجزَّأُ ِمَن اجلوهر، وامللل جَيُرُّ املقاومة. ِإضافًة ِإىل ذلك، وليس  -تنوُُّع املضامني والوساِئل .2
قدراهتم، وتنوُّع الربنامج يتيح لكلِّ بأَقلَّ َأمهِّيَّة، شبابنا اليافُعون خمتلفون بطبائِعهم، َوبصفاهتم، َوبكفاَءاهتم، وب

 فرٍد التَّعبرَي عن ذاتِِه. 
ا َخلُق ِإقليٍم دافٍئ، حاضٍن، داعٍم، ُمتيٍح، ُمتالِئٍم َمَع الرِّسالة. -اأَلجواُء العامَّة للربنامج .3  ِمَن املهمِّ ِجدًّ
افقني للمجموعة املختِلف ال ميكن احلديث عن تقبُِّل املختلف، عندما ال نقبل حنن كمر  -على سبيل املثال .4

 عنَّا.
ا أُسلوب  -املمارسة هي أَفضُل طريقة للتَّعلُّم. َأن نتيح للمجموعة َأكرب َكمٍّ ِمَن املمارسة -التَّعلُّم املمتع  .5 ِإَّنَّ

مثل تقسيم الوظاِئف داخل اجملموعة وحَّتَّ مشروع متواصل يعملون عليه ِطيلة  -للتَّعزيز. من ممارسة بسيطة
 السَّنة.

عندِئٍذ، جيب مالَءمة وفحص واختبار لتخطيط جديد.  -اجملموعة موجودة على بُعٍد ما ممَّا خطَّطتم -املُرونة .6
 أَِو املرونة َوفًقا لديناميكيَّة اجملموعة، يف اليوم ذاتِِه. 

 

كر  -الشُّ

 ِإلعاد(، على بيدار، مرشدة ثقافيَّة يف لواِء املركز، ولطاقم الوحدة لَّتقية الشَّبيبة يف-لِديكال جروس( 
 تشخيصهم للحاجة، والتَّفكري اأَلوَّيلِّ يف بلورة الربنامج، وتفعيله كربنامج جترييبٍّ.

 طاقم برنامج هيال، على االستشارة َوالقراَءة والدَّعم. -إِليالت كاتس 
 بية -مركزة تربويَّة -لزيفا حن  .2015 -برنامج هيال وزارة الَّتَّ

 الصفحة الموضوع لقاء رقم
 
1 

  ِقيَمُة الَعَمل
6 
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 التَّحضري لعامِل العمل –نرتَِقي ِإىل اأَلعايل 
 

 اأَلوَّل: ِقيَمُة الَعَملاللِّقاُء 
 وهذه حقيقة! -القسم اأَلكرب من سنوات عمرنا نقضيها يف العمل



7 
 

ات عديدة مرتبطة ببلورة اَلويَّة الشَّخصيَّة، َوتطوير االستقالليَّة االقتصاديَّة والتَّحرُّر ِمَن التََّبعِ  يَّة، لقيمة العمل متغريِّ
َوحتقيق قدراتنا الشَّخصيَّة، َوالتَّعبري عن طموحاتنا اإِلبداعي ة وِفطَنِتَنا، ومكان ملشاعر انتمائِنا وتأسيس حياة اجتماعيَّة 

 أَيًضا كسب العيش ليس بأَقلَّ َأمهَّيَّة، ولتحقيق متطلَّبات َأساسيَّة، وتطوير الشُُّعور باالحَّتام. و 
عند خروج أَبناِء الشَّبيبة ِإىل سوق العمل للمرَِّة اأُلوىل، ال ميلكون اإِلدراك الكامل لِِقَيِم العمل الكثرية ما عدا قيمة  

ُق ا  إِلدراك َلذه القيم، وكذلك َأمهِّيََّة اخلروج ِإىل العمل.كسب العيش. هذا اللِّقاُء يـَُعمِّ
 اأَلهداف

 التَّعرُّف على اأَلسباب الَّيت من َأجلها خنرج ِإىل العمل. .1
2. .  اختبار املشَّتكني للقيم املهمَّة من وراِء اخلروج للعمل بشكٍل شخِصيٍّ
 تعميق االلتزام باخلروج ِإىل العمل. .3

 جمرى اللِّقاءِ 
نقف يف دائِرٍة، ونتناقل الكرة من مشَّتٍك ِإىل آخر. نطلب من كلِّ مشَّتٍك نُِقَلِت الكرة إِليِه،  -تداعيات. دورة 2     

 َأن يقول بشكل تلقاِئيٍّ كلمًة َلا عالقة باملصطلح الَّذي ذكرَُه املرشد/ة.
، طموحات، تعليم، مشاريع املال، السُّوق، اأَلِجْنَدة اليوميَّة، العمل، كسب العيش، مشَّتيات -أَمثلة ملصطلحات

 دقاِئق( 10العمل. )
 نبعِثُر يف مركز الغرفة اقتباساٍت خمتلفة َلا عالقة بالعمل. -َترين االقتباسات .1
 نطلب ِمَن املشَّتكني اختياَر اقتباٍس واحد، َوشرَحُه وتعليَل سبِب االختياِر. )امللحق )أ(( .2
مل؟ مباذا يزوُِّدُهُم العمل؟ ما املمتع يف العمل؟ ما الَّذي ميكن ملاذا ِإًذا يذهب النَّاس ِإىل الع -نطرح السَُّؤال .3

 َأن يكون صعًبا يف العمل؟
 نكتب املصطلحات الَّيت طُرَِحت على اللَّوح، ونضيف ما مل يُطرح.

 نشرح مفهوم املصطلحات املختلفة. 
ان، االحَّتام، التَّقييم، التَّعبري كسب العيش، حتقيق الذَّات، النَّجاح، االنتماء ِإىل املك  -)قائِمة املصطلحات

 َعِن الذَّات، االستقالليَّة، اأَلصدقاء، العالقات، اإِلطار، اخلروج ِمَن البيت، التَّأهيل املهين ، تطوير مهارات(.
 دقيقة(. 30نطلب من املشاركني تدريج َأهمِّ ثالثة مصطلحات ُمِهمَّة يف نظرِِهم، وتعليل اختيارهم )

 َشرُِّف َصاِحَبُه"، هل هذا صحيح؟"كلُّ َعَمٍل يُ  .4
 ال قطعيًّا، بالتَّْأِكيد، ممكن. -بطاقات ُكتب عليها 3حيصُل كلُّ مشَّتك على 

نقرأُ على مسامع اجملموعة َأمساًء ملهٍن خمتلفة. بعد ذكر كلِّ مهنة، على كلِّ مشَّتٍك اختيار مدى موافقته على 
 َّتكني ِإعطاَء شرٍح الختيارهم.العمل يف املهنة الَّيت ذُكرت. نطلب ِمَن املش
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)قائِمة باملهن: معلِّم، طبيب، ميكانيكيُّ سيَّارات، كهرباِئي ، معلِّمة روضة، مهندس برجمة، بائِعة يف متجر، 
 ، َمة أَزياء، رئِيس طهاة، مصمِّم داخلي  ُماٍم/ُمامَية، عاملة اجتماعيَّة، مدرِّب لياقة بدنيَّة، عاملة َنظَافة، مصمِّ

 البناء، رسَّام/رسَّامة، عامل صيانة، أَمني صندوق(.زراعة، 
 

 أ. هل هناك ِمهنة تُعترب َأكثر شأنًا وُأخرى أَقلَّ شأنًا؟ ملاذا؟
ُد ِإذا ما كاَنِت املهنة ذاَت شأٍن َأكرب َأو أَقل ؟  ب. ما الَّذي حيدِّ

النَّجاح؟ حتقيق الذَّات؟ مكافآت يف )مستوى اأَلجر، الشُُّروط، عدد كبري من ساعات العمل أَو عدد قليل؟ 
 العمل؟(

 جـ. هل كلُّ عمٍل ُيَشرُِّف صاِحَبُه؟ حَّتَّ ولو كانت ُشُروط العمل ُمسَتِغلًَّة؟
 د. هل هناك فرق بنَي اختيار الفتيات واختيار الشَّباب؟ ما السَّبب يف التَّشابه ويف االختالف؟

 باب، والعكس؟ه. هل بِإمكاِن الفتيات العمل مبَِهِن الشَّ 
 دقيقة( 30) 
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 اقتباساٌت في موضوع العمل –الُملَحق )أ( 
 

عندما يداهمك الملل من مشاهدة برامج التِّلفزيون في فترِة ما بعد الظُّهر، ألَنَّها بثٌّ ُمعاد لما شاهدت في 
 البحث عن عمل. الفترة الصَّباحيَّة، َفِعندها ُتدِرُك بَِأنَّ الوقت قد حان لتبَدأَ 

 )دانِِئيل جارفونكل( 
 

 يستِنُد العالم على ثالثة ُأُسٍس: على دراسة التَّوراة وعلى العمل وعلى عمل الخير. 
 )الِمْشَناة( 

 
، والكسل َأجُرُه في الحال )ستيفن رايت(  العمل الصَّعب يلقى َأجَرُه مستقبالا

 
اقَّ ال يجلب اأَلذى ألحد  لماذا ُنخاطر؟ )ِإدغار برغن( -، وسُؤالي ِإذاا يقولون ِإنَّ العمل الشَّ

 
 بطيطو العاطل َعِن العمل.  -لكن ليس لنا )زئِيف رفاح( من فيلم -العمل هو حياتنا

 
 العمل يقضي على ثالثِة مساوَئ كبرى: الملل َواإِلجرام والفقر. )ڤولتير( 

 
 د شفارتزنيغر(ال يمكنك تسلُُّق ُسلَِّم النَّجاح ويَداَك داخل جيوبك )َأرنول

 
ا، فكْنُت  ا أَلواِمِر اإِلعداِم شنقا ذا في كلِّ مهنة )عمل( توجد اللَّفتة الكريمة. لو كنت مثالا حفَّاَر قبور َأو منفِّ

 سَأفرح ألعمل مع َأناس معيَِّنين. )داغالس جرولد( 
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يظهِر اسمي، َأذهب ِإلى العمل )روبرت في كلِّ صباح، عندما َأستيقظ، َأتابع قائِمة َأغنى َأغنياِء َأمريكا. ِإذا لم 
 ُأوربان( 

 
 

ْز نظرك على الهدف، وفي كلِّ مرٍَّة َخطِِّط الخطوة التَّالية  ُز هو المفتاح الحقيقيُّ للنَّجاح. ركِّ اقُّ والُمرَكَّ العمل الشَّ
ْر في طريقتَ ْيِن،  ٍد من عمل شيٍء، َفكِّ ة. ِإذا ُكْنَت غير متَأكِّ  َواخَتِر اأَلفَضَل منُهَما. )جون كاراماك(إِلتمام الَمَهمَّ

 
 

) ُل العاطل َعِن العمل ِحمالا ثقيالا على اأَلرض. )مثل َألباِنيٌّ  ُيَشكِّ
 
 

، َلَعِمُلوا دون مقابل. )سكوت آدامس(  ال َأَحَد يرغُب في العمل، لو َأَحبَّ النَّاُس العَمَل ِفعالا
 ه، لشروط عمل عادلة وصادقة ولحماية ِمَن البطالة. العمل حقٌّ لكلِّ شخص، واختيار عمله بِإرادت

 
 

ُموع. )وينستون تشرتشل( ، َوالعرَق، والدُّ اقَّ م، والعمل الشَّ  ال شيَء عندي َأقترُحُه ما عدا الدَّ
 
 

 التَّميُّز، في كلِّ مجال، يتحقَُّق بعد حياة كاملة وزاخرة بالعمل. )صموئِيل جاكسون(
 
 

 ِإنجاز َأعماٍل كبيرة، فأَْنِجْز َأعماالا صغيرة بشكٍل كبير. )نابليون هيل(ِإذا لم يُكْن باستطاعتك 
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 اللِّقاُء الثَّاِني: َعاَلُم الَعَمِل الُمسَتقَبِليُّ 
 ختيَّلوا للحظة عامل املستقبل...

سنكون يف لندن نتسوَُّق يف شارع طائِرة بِإمكاَّنا جتاوز سرعة الصَّوت، حبيث تقلُِّص ساعات الطَّريان، فخالل ساعٍة 
، َوتنمية اأَلعضاِء داخل املخترب حبيث ال حنتاج َأن  أوُكسفورد؛ َوعًصا إِلمخاد احلراِئق بواسطة حقل إِلكَّتومغناطيسيٍّ

اِئق يف عمليَّة القيادة نبَحَث عن متربِِّعنَي لزرع كلية َأو َكِبٍد أَو قلب. تـَُقلُِّص املنظومة احملوسبة يف السَّيَّارة مسُؤوليََّة السَّ 
اتيَّة(، َوتـَُقلُِّص باأَلساس االختناقات املروريَّة وحوادث الطُُّرق... ِمَن الصَّعب تصديق ذلك، ِإالَّ أَ  نَّ )حَّتَّ السِّياقة الذَّ

ملستقبل هذه املخَّتعات موجودة اآلن يف مراحل متطوِّرة، لذلك فاملقولة: "املستقبل هنا" ليست من قَِبيل الصُّدفة. ا
تقين  سفن فضائِيَّة، وصانع  -يستحِوُذ على مجيِع دوائِر حياتنا، ومن هنا فعلى سوق العمل املستقبليِّ وِمَهِنهِ 
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معلومات، وُمَقدُِّمو خدمات مبستًوى عاٍل، َوالعناية بكبار السِّنِّ الَّذين يزداُد عددهم بزيادة مطَّرِدة. اأَلوالد وشباب 
قبل. هنالك َأمهِّيَّة كربى للتَّعرُّف على عامل املستقبل والتَّغيريات احلاصلة على سوق العمل، ِإىل اليوم هم ُعمَّال املست

 جانب الطُُّموحات املستقبليَّة اخلاصَّة هبم يف جماالت التَّعلُّم َوالعمل والعائِلة.
 اأَلهداف:

.َأن يتعرََّف املشَّتكون على املميِّزات املركزيَّة لسوق العمل املستق .1  بلي 
َأن خيَتربَ املشاركون أَمكاَّنم يف السُّوق العامليَّة املستقَبِليَّة، َوَأن ُيَسجُِّلوا طموحاهتم يف جماالت التَّعليم َوالعمل  .2

 والعائِلة. 
 جمرى اللِّقاء:

 دقيقة( 30) -مشاهدة أَفالم قصرية َعِن املستقبل -القسم )أ(
https://www.youtube.com/watch?v=JncQ1JutqNk السَّيَّارة الطَّائِرة 
https://www.youtube.com/watch?v=_sOEspct7kU نظَّارة ثالثيَّة اأَلبعاد 

https://www.youtube.com/watch?v=gU84axWi1WQ عامل بدون ُعمَّال 
https://www.youtube.com/watch?v=AjQTFo2YgyU مدينة املستقبل 

 
 نقاش:

 فيه، وما الَّذي لن يبَقى ِفيِه؟كيف يبدو عاملنا املستقبلي ؟ ما الَِّذي سيبقى  .1
 ما هي املهارات الَّيت حنتاجها بُغَيَة َأن نعَمَل يف عامل املستقبل؟ )نكتب على اللَّوح( .2
 ما هي املهن الَّيت ستبقى وأَيُّها لن يبقى؟ .3

 
  دقيقة( 30عالم المستقبل الخاصُّ بي ) –القسم )ب( 

 
هيَئاٍت متشاهبة: واحدة ِمَن املاضي وأُخرى ِمَن احلاضر وثالثٌة ِمَن نوزُِّع على كلِّ تلميذ/ة ورقًة فيها ثالُث  .1

 املستقبل. )ملحق(
نطلب من كلِّ تلميذ/ة َأن ُيَسجَِّل عن نفسه كيف كان/ت يف املاضي، َوما هو/هي اآلن يف احلاضر، وماذا  .2

عليم، اللِّباس، العائِلة، اأَلصدقاء، يرغب/ترغب يف َأن يكون/تكون يف املستقبل يف الِفَئات التَّالية: السََّكن، التَّ 
العمل، اَلوايات، ساعات الفراغ، وغري ذلك. )ميكُن استعمال األَلوان، أَو قصاصات ورق، أَو أَوراق اجلرائِد، 

 أَو غري ذلك(

https://www.youtube.com/watch?v=JncQ1JutqNk
https://www.youtube.com/watch?v=JncQ1JutqNk
https://www.youtube.com/watch?v=_sOEspct7kU
https://www.youtube.com/watch?v=_sOEspct7kU
https://www.youtube.com/watch?v=gU84axWi1WQ
https://www.youtube.com/watch?v=gU84axWi1WQ
https://www.youtube.com/watch?v=AjQTFo2YgyU
https://www.youtube.com/watch?v=AjQTFo2YgyU
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 نطلب من كلِّ تلميذ/ة عرَض ما رمَسُه/ رمَسَْتُه. .3
 ف بني هيَئات املاضي َواحلاضر واملستقبل؟نطرح السَُّؤال: ما هو وجه الشَّبه وما هو وجُه االختال .4

 أَيَّة تطلُّعات للمستقبل تبدو لك اأَلكثر َأمهِّيَّة؟               
 ما الَّذي ترغب يف حصوله لكي حتقَِّق طموحاتك؟               
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 املاضي، احلاضر، املستقبل   –ملحق َترين 
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ض
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 الثَّاِلُث: َمَهارَاُت َعاَلِم الَعَملاللَِّقاُء 
 

، تأثرٌي كبري على 21للتَّغيريات االقتصاديَّة كما للتَّطوُِّر التِّكنولوجي احلثيث، الَّيت تَّتدَُّد على سوق العمل يف القرن الـ
فكريَّة، َواجتماعيَّة، املهارات املطلوبة لسوق العمل هذا. اليوم، لكي نعمل، ُتطَلُب ِمَن العامل مهارات عديدة: 

 ِحسِّيَّة.-َووظيفيَّة، َوتكنولوجي ة، َوشخصيَّة
منها ما هو ُمتَـَعلٌِّق باملهنة اخلاصَّة  –َوفًقا أَلحباٍث أُجريت، عندما ُسِئَل املشغُِّلون عن مهارات مهمَّة يتسلَّح هبا املعامل 

، َوالقدرة على العمل هبم أَو َعِن املهارات املرتبطة مبحيط العمل مثل: العالقات ا إِلنسانيَّة، َواالتِّصال بني الشَّخصي 
 ضمن جمموعة، واملبادرة واإِلبداع أَِو الكفاَءات القياديَّة؛ كاَنِت اإِلجابة اأَلكثر ُشُيوًعا مهاراِت ُميِط العمل.

يت يدخل فيها الُعمَّال ِإىل مكان هنالك فجوة كبرية بني املهارات، الَّيت يطلبها املشغُِّل من ُعمَّاله وبني املهارات الَّ 
العمل. مصدر الفجوة هو مدى ِإعداد العاملني ملكان العمل قبل دخوَلم، وبسبب نقٍص يف برامج التَّحضري يف 

 املدارس أَو يف املَؤسََّسات اأَلكَّادمييَّة.
يل صغري، وتنُقُصُهم منذ البداية تزداد هذه الفجوة عند احلديث عن أَبناِء الشَّبيبة الَّذين يدخلون سوق العمل يف ج

. يـَُوفِـُّر  مهاراٌت كثرية، َويتضاَعُف نَقُص هذه املهارات عند احلديث عن أَبناِء الشَّبيبة الَّذين تركوا اإِلطار التَّعليمي 

                                      
ي                                         

ض
الما

          
  

ل
ستقب

ر                                           الم
ض

حا
ال
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رُّف على برنامج اإِلعداد لسوق العمل اإِلمكانيَّة لتقليص الفجوة من خالل ِإعطاِء فرص للمشاركني يف الربنامج للتَّع
 املهارات املطلوبة، َولتشخيص َواختبار ذواهِتِم جتاه هذه املهارات، َواِلكتساِب املهارات ومُمَارسِتَها. 

 اأَلهداف:
 . 21التَّعرُّف على املهارات املتنوِّعة املطلوبة للعمل يف القرن الـ .1
 ِاختبار مدى َأمهِّيَّة َأشكال املهارات املختلفة. .2
 مالَءمتهم َلذه املهارات.فحص أَنُفِسهم ملدى  .3
4. .  ِاختبار عدٍد ِمَن املهارات الَّيت يرغُبوَن يف اكتساهبا بشكٍل شخصيٍّ

 جمرى اللِّقاء: 
ة لسوق العمل ) -القسم )أ(  دقيقة( 20مهارات ُمِهمَّ

 نطرح السَُّؤال على املشَّتكني: ما هي املهارات الَّيت علينا معرفتها عند دخولنا سوق العمل؟
نسجُِّل مجيع املهارات على اللَّوح ونُكِمُل النَّاقص منها.)امللحق )أ((. نشرح مفهوم كلِّ مهارة. نطلب ِمَن اجملموعة  

 مهارات ُمِهمَّة ونشرح سبَب االختيار. 3الوصول ِإىل اتِّفاق حول َأكثر من 
 
 
 
 
 
 

 دقيقة(  40َأنا ومهارات سوق العمل ) –القسم )ب( 
 َّتكني "ورقة مهارات شخصيَّة" )امللحق )ب((نوزُِّع على املش

 )معرفة، سيطرة( لكلِّ واحدٍة ِمَن املهارات الَّيت ذُِكَرت.  5-1نطلب ِمَن املشَّتكني تدريج قدرة مهارهتم من 
 نقسُِّم اجملموعة ِإىل أَزواٍج، ونطلب منهم شرح سبِب اختيارِهم ُكلَّ مشَّتك لزميِلِه، وبالعكس.

 
 

 دقيقة(  20َعصٌف ذهِنّي ) –هارات الَّتي َأرَغُب في اكتساِبها الم –القسم )ج ( 
 مهارات يرغبون يف تطويرها، وَأن يعرُِضوها ُكلٌّ ِبدورِِه أَمام اجملموعة. 3نطلب من كلِّ مشَّتك/ة اختياَر 

 املهارة. َمَهمَُّة اجملموعة هي تقدمي االستشارة لكلِّ مشَّتك/ة، يف ماذا عليه َأن يفعل من َأجل تطوير هذه
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 قائمة بمهارات سوق العمل –الُملَحق )أ( 
 

 القراَءة، الكتابة، العمليَّات احلسابيَّة، التََّكلُّم. – مهارات َأساسيَّة
اذ قرارات، تفكري ناقد. – مهارات تفكيريَّة  تفكري ِإبداعي ، حلُّ قضايا، ختطيط، اختِّ
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القدرة على التَّعبري َعِن الذَّات، ِإدارة صراعات/أَزمات، اأَلمانة واإِلخالص، ِإدارة ذاتيَّة،  – مهارات شخصيَّة
 مسُؤوليَّة، طلب املساعدة.

 االلتزام بالوقت، ِإدارة اأَلوقات، تنفيذ مهامَّ، املثابرة.  – مهارات وظيفيَّة
قياديَّة، الوقوف أَمام مجهور، ِإعطاُء مردوٍد وتقبـُُّلُه، العمل ضمن طاقم، القدرة ال – مهارة اجتماعيَّة وبين شخصيَّة

 الصَّداقات، تعليم اآلخرين.
 البحث ومجع املعلومات، قراَءة التَّعليمات. – مهارات المعرفة

 معرفة تشغيل احلاسوب، قدرات تقنيَّة، "العمل اليدوي ".  – مهارات تكنولوجيَّة
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 ِامَتْحِن/ ِامَتِحِني ذاتك –شخصيَّة ورقة مهارات 
 أَمامك مهارات مطلوبة لسوق العمل. َأشر يف الورقة ِإىل مدى معرفتك وسيطرتك على هذه املهارات. -تعليمات

 ال أَعرف السَّيطرة ِإطالقًا -1     
 أَعرف َأن أُسيِطَر بشكٍل جيِّد  -5     

 سلّم أرقام المهارات

بصورة إِدارة َواستغالل الوقت 
 ناجعة

أُسيطر  5
ًدا   جيِّ

ال أُسيِطُر  1 2 3 4
 إِطالًقا

القدرة على فهم التَّعليمات 
 والعمل َوفَقَها

5 4 3 2 1 

القدرة على اإلِصغاِء بَتأَنٍّ 
 لآلخر

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 القدرة على التَّعبير َعِن الّذات

ل المسُؤوليَّة  1 2 3 4 5 تحمُّ

قدالقدرة على تقبُّل   1 2 3 4 5 النَّ

 1 2 3 4 5 القدرة على إِعطاِء مردوٍد َبنَّاءٍ 

 1 2 3 4 5 القدرة على تنفيذ مهامَّ 

 1 2 3 4 5 المقابرة على تنفيذ المهامِّ 

البحث َعِن المعلومات وجمِعها 
 وتنظيمها

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 مهارات الحاسوب واإلِنترنتّ 

 1 2 3 4 5 القدرة على العمل ضمن طاقم

 1 2 3 4 5 القدرة على حلِّ قضايا

 1 2 3 4 5 القدرة القياديَّة َوَدعم اآلخرين

 1 2 3 4 5 المعرفة التِّقنيَّة

لطة ل السُّ  1 2 3 4 5 تحمُّ

ة بدون  الَحزُم واإلِصرار )الشِّدَّ
 عنف(

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 المرونة

 1 2 3 4 5 ِاحترام آراِء اآلخرين

 1 2 3 4 5 اإلِبداعيّ التَّفكير 
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 1 2 3 4 5 المبادرة

اتيَّة  1 2 3 4 5 االنضباط واإلِدارة الذَّ

القدرة على خلِق ارتباطات 
 جديدة

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 إِدراك حقوق العمل

 1 2 3 4 5 القدرة على إِدارة المفاوضات

" الَجيِّد   1 2 3 4 5 "العمل اليدويُّ
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 اللَِّقاُء الرَّاِبُع: ُسوُق الَعَمِل ِفي ِإسَرائِيل
متغيـِّرَاٌت ومصطلحات عديدة مرتبطة مبوضوع سوق العمل اإِلسرائِيلي . مصطلحات مثل مبىن سوق العمل، 

 َوُمنظََّمات العاملني، وغري ذلك.َوِإمكانيَّاٌت لفرص العمل، َوالرَّاتب، َوالبطالة، َوالثَّروة، َوُحُقوق العاملني، 
 ال ميكن تعلُُّم سوق العمل بلقاٍء واحد، لكن ميكن تعليم املبادِئ املركزيَّة.

 جزٌء ُمِهمٌّ يف هذا التَّعارف، هو ِإتاحة الفرصة للشَّبيبة لتشخيص كيفيَّة بناِء سوق العمل يف ُميطِهِم القريب.
 

 اأَلهداف: 
.التَّعرُّف على املميِّزات ا .1  لعامَّة لسوق العمل اإِلسرائِيلي 
التَّعرُّف على مصطلحات مثل: مبىن الفرص، وظيفة ذات جودة أَو وظيفة ُمِسيَئة، البطالة، الرَّاتب،  .2

 الضَّراِئب. 
 رصد خريطة أَماكن العمل يف البلدة. .3

 
 جمرى اللِّقاء:
 دقيقة( 30منافسٌة بِاستخدام اَلواتف الذَّكيَّة ) –القسم )أ( 
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 ي منافسة بِاستخدام اَلواتف الذَّكيَّة للكشف وتعريف مصطلحات خمتلفة من جمال أَماكن التَّشغيل.ُُنْرِ 
 نقسُِّم اجملموعة ِإىل ثالِث جمموعاٍت فرعيَّة. .1
 نطلب ِمَن املشَّتكني ِإخراج هواتِِفِهِم الذَّكيَّة.  .2
ليهم خالل دقيقتنْيِ ِإعطاُء التَّعريف نُعلن أَمام اجملموعة َأمساًء ملصطلحات أَو معطيات من سوق العمل، وع .3

 للمصطلح املعطى.
 مصطلحات/معطيات:

 ما هو التَّعداد السُّكَّاينُّ يف ِإسرائِيل اليوم؟ 
 ما هو عدد العاملني يف دولِة ِإسرائِيل؟ 
 ما هو عدد النِّساِء العامالت، َوما هو عدد الرِّجال العاملني؟ 
  قيمُتُه اليوم؟ما هو احلدُّ اأَلدىن لأَلجر؟ ما هي 
 ماذا تعين لك البطالة؟ 
 من حيصل على راتٍب أَعلى: الرِّجال أَِم النِّساُء؟ ما هي النِّسبة املَئويَّة للفارق؟ 
 ما هو سوق رأس املال؟ 
 ما يعين مصطلح "ضريبة الدَّخل"؟ 
  ما معىن املصطلح "ضريبة القيمة املـُضافة"؟ 
 ما معىن مصطلح "التَّأمني الصِّحِّي "؟ 
 مع املعطيات ونلخُِّص.ُن

 
 دقيقة( 20مميِّزات سوق العمل اإِلسرائِيلّي ) –القسم )ب( 

 نقرأُ على مسامع املشَّتكني مُجَاًل فكاهيَّة عن مميِّزات سوق العمل يف ِإسرائِيل. )امللحق )أ((
 على كلِّ مشَّتك/ة اختياُر مجلٍة َأعجبته/ا ويشرح/تشرح ملاذا.

 نطرح السَُّؤال: 
 متم من هذه اجلمل عن مميِّزات سوق العمل يف ِإسرائِيل؟ماذا تعلَّ  .1

فيه، ...(  )متطلِّبات العمل، شكل اللِّباس، كيفيَّة السُُّلوك، الرَّاتب، الَّتَّ
 . هل سوق العمل يف ِإسرائِيل يتشابه/خيتلف عن َأسواق العمل يف العامل؟ 2     
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 دقيقة( 30رصد َأماكن العمل في البلدة ) -القسم )ج( 
نقسُِّم اجملموعة ِإىل ثالِث جمموعاٍت فرعيَّة. حتُصُل كلُّ جمموعٍة على مسح أَلماكن التَّشغيل يف البلدة )امللحق )ب(( 

 ويطلب منها تعبَئة ورقة املسح َوفًقا للتَّعليمات. 
 نطرح السَُّؤال: 

ر صغرية؟ مصانع؟ مناطق تشغيل؟ ما هي أَماكن العمل الرَّئِيسيَّة يف البلدة؟ كم منها ُمَعدٌّ للخدمات؟ متاج .1
 شركات "هايِْتك"؟ 

 هل توجد يف البلدة وظاِئُف شاغرة بشكٍل كاٍف؟ .2
 ما الَّذي ينقص يف البلدة من ناحية وظاِئف؟ ملاذا؟ .3
 ِإذا مل تتوفَـّْر يف البلدة وظاِئُف، فأَين يعَمُل السُّكَّان؟ ماذا يُطلب منهم؟ .4
 ِإذا كنَت رئِيس السُّلطة احمللِّيَّة، فَأَيَّة أَماكن تشغيل كنت ستطوُِّر يف البلدة؟  .5

 
 فقط في ِإسرائِيل –سوق العمل  –الُملَحق )أ( 

 يف ِإسرائِيل فقط، ميكنك الدُّخول ِإىل مقابلة عمل، وفجأًَة تكتشف أَنَّ رئِيسك يف العمل مستقباًل، هو َأٌخ لواحدة تعلََّمت معك يف
 املدرسة االبتدائِيَّة...

 يف ِإسرائِيل فقط، كلُّهم مِديُرون، َوُرَؤساُء طواقم ومسُؤولون )ال يوجد عمَّاٌل ينفُِّذون العمل بشكٍل فعليٍّ(.

 يف ِإسرائِيل فقط، يطلبون معرفة اللُّغة اإِلنكليزيَّة كلغِة أُم .

 : "مطلوب عامل/ة كالُفلفل..."يف ِإسرائِيل فقط، ِإعالنات طلبات للعمل مرتبطة بالطَّعام

وكلُّ ِإعالٍن يبدو وكأَنَُّه يتحدَُّث عن وظيفة لطبيب يف غرفة طوارئ: "القدرة على العمل حتت ضغط، واالستعداد لعمٍل شاقٍّ ولعدد  
 كبري ِمَن السَّاعات"، وغري ذلك.

 يًّا...كم ملكان العمل، يعترب أَمرًا ُجُنون  30يف ِإسرائِيل فقط، السَّفر ملسافة 

 يف ِإسرائِيل فقط، يذهبون ملكاتب العمل للحصول على خمصَّصات البطالة، ولشركات الُقوَّة البشريَّة للبحث عن عمل.

 يف ِإسرائِيل فقط، لوظيفة سكرترية يطلبون لقًبا َأكَّادمييًّا ثانًيا.

 يم.أَيَّاٍم ِمَن االمتحانات ومراكز التَّقي 3لكلِّ وظيفة بسيطة، جيُب اجتياز 

 يف ِإسرائِيل فقط، لوظيفة ُمبتدِئني يطلبون أَقدميَّة سابقة.
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 يف ِإسرائِيل فقط، ال تعرف ماذا سيحدث معك يف الغد، بينما يف بداية عملك يُطَلُب منك االلتزام بسنِة عمٍل على األَقل .

 .يف ِإسرائِيل فقط، يطلبون ُعمَّااًل مبستوى خرباَء، ويقَّتحون راتًبا حِبَدٍّ أَدىن

 يف غالبيَّة دول العامل، ينهي العمَّال يوم عملهم يف السَّاعة اخلامسة وخيرجون لشرب البرية، وعندنا يف ِإسرائِيل فقط، يقصدون مكان
العمل باكرًا لكي يتمكَُّنوا من ِإخراج أَوالدهم ِمَن احلضانات، َوال يرفعون رُؤوسهم طيلة اليوم، ويتناولوَن طعامهم خالل عملهم، 

 ِصُلون ِإىل احلضانة يف اللَّحظات اأَلخرية، مرهقني ويدعوَّنا يف النِّهاية بوظيفة أُم...َويَ 

 سنوات... 5يف ِإسرائِيل فقط، تبدأُ عملك بشكل ُمَؤقٍَّت وتبقى فيه 

 يف ِإسرائِيل فقط، املناوبة الَّيت تبَدأُ السَّاعة الثَّالثة صباًحا، تُعَترُب مناوبة صباحيَّة.

 رية الَّيت تبَدأُ مناوبتها يف السَّاعة احلادية عشرة ظهرًا، ُتَسمَّى مناوبة مسائِيَّة.َوالسِّكرت

 يف ِإسرائِيل فقط، يريدون ِإشغال نصف وظيفة ويتلقَّْوَن راتًبا عن وظيفة ونصف...

 خصيَّة.يف ِإسرائِيل فقط، يداومون يف عملهم أَثناَء مرضهم، ويطلبون ِإجازة مرضيَّة لَّتتيباهِتِِم الشَّ 

 يف ِإسرائِيل فقط، زاوية التَّدخني موجودة يف غرفة الطَّعام.

 يف ِإسرائِيل فقط، صفة "الكمال" شائِعة جدًّا عندما ُيسَأُل املرشَّح للعمل عن صفاتِِه السَّلبيَّة. 

 يف ِإسرائِيل فقط، ينزعجون عند إِيقاظهم يف التَّاسعة صباًحا لدعوهتم ملقابلة عمل )دعوين أَناُم فأَنا عاِطٌل َعِن العمل(. 

  يف ِإسرائِيل فقط، املرشَُّحون لوظيفة ما يْأتُون ملقابلة عمل وال يعرفون شيًئا َعِن الشَّركة الَّيت يرغبون يف التَّوظُِّف فيها.

 ألَيَّة وظيفة... أَو حَّتَّ 

 يف ِإسرائِيل فقط، نتمتَُّع بِإجازة مدفوعة يف يوم االنتخابات.

 ...3000مرشٍَّح وليس  100يف ِإسرائِيل فقط، لكلِّ وظيفة شاغرة يوجد 
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 َمسٌح أَلماكن العمل في البلدة –الُملَحق )ب( 
 

 مسح للخدمات يف البلدة -اجملموعة اأُلوىل    
  -َمَهمَّتكم هي ِإجياد عدد ُمَزوِِّدي اخلدمات يف البلدة

 صناديق املرضى، مصارف، مكاتب ُماماة، مكاتب ُمَدقِِّقي احلسابات، كهربائِيُّون.
 
 

 مسح ملتاجر صغرية -اجملموعة الثَّانية     
 -عليكم ِإجياد عدد املتاجر الصَّغرية يف البلدة

 ، كراجات، اختصاصيُّو جتميل، أَدوات منزليَّة، أَدوات جتميل.صالونات حالقة، حوانيت، َمَناِجرُ 
 
 

 مسح ملصانع وشركات كبرية -اجملموعة الثَّالثة    
 -عليكم ِإجياد عدد العاملني أَِو الشَّركات الكبرية يف البلدة

 مصانع، شركات هايِْتك، خمازن كبرية. 
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  اأَلساسيَّة يف البلدة؟ كم منها ُمَعدٌّ للخدمات؟ متاجر صغرية؟ مصانع؟ مناطق ما هي مراكز التَّشغيل
 تشغيل؟ شركات هايِْتك؟

 هل يوجد عدٌد كاٍف من أَماكن التَّشغيل يف البلدة؟ 
  ما الَّذي ينُقُص البلدة ِمَن املرافق التَّشغيليَّة؟ ملاذا؟ 
 فأَين يعمل أَبناُؤَها؟ ماذا يُطَلُب منهم؟ِإذا مل َتُكْن هناَك أَماِكُن تشغيل كافية يف البلدة ، 
 ِإذا ُكْنَت رئِيًسا للسُّلطة احمللِّيَّة يف البلدة، َفما هي مراكز التَّشغيل واملراِفُق الَّيت ُكْنَت هتَتمُّ بتطويرها؟ 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 مصطلحاٌت لإِلثراء -امللحق )ج( 
3760210,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3760210,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3760210,00.html
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 اللَِّقاُء الَخاِمُس: ِمَهٌن ِفي الِباَلِد َوالَعاَلم
 ما معىن املصطلح "كاتب النُُّصوص"؟ وما معىن مفهوم املصطلح "باِئع الثَّلج"؟ والصُّودا أَِو النـَّْفط؟ 

بَّاِغني"؟  ما هو مفهوم املصطلَحنْيِ "السَّرَّاِجني َوالدَّ
ات يف العامل التِّكنولوجيِّ ِإىل ت غيرِي َلَقِد اختَـَفت ِمَهٌن كثريٌة وَأصحاهُبا ِمَن العامل يف الُعُقود اأَلخرية. أَدَِّت املتغريِّ

مليَّة واسترياد منتجات )باأَلساس ِمَن الصِّني( حبيث َأصحاب مهن مل يـَُعِد العامل حباجة إِليها. َمَع انفتاح السُّوق العا
تكوُن تكلفة ِإنتاجها منخفضة، بداًل من تصليح اأَلجهزة القدمية يَِتمُّ استبداَُلا، ومهن ُأخرى مثل اخلياطة، 

 واإِلسكافيَّة، وُمَصلِّح اأَلجهزة الكهربائِيَّة الصَّغرية، وغريها.
بية املهنيَّة يف ِإسرائِيل، يف السَّنوات اأَلخرية، تكوََّنْت فوارق كبرية بني املهنيِّنَي يف ِإىل جانب هذا، وبسبب غياب الَّتَّ 

املعادن، الصِّناعة، أَو يف الَفنَدَقة، َأِو الكهرباء، واليوم تعاين دولُة ِإسرائِيل نقًصا حادًّا يف ِمَهٍن مثل: النَّجَّارين، وحلَّامي 
 والكهربائِيِّني، وغريها. 

اَلندسة  -فًة ِإىل ذلك، فهناَك ِمَهٌن ُأخرى َتفِرُض نفسها وبشكل ُمطَّرٍِد يف اجملاالت التِّكنولوجيَّة والعلميَّة مثلِإضا
 امليكانيكيَّة، واجملاالت البيوتكنولوجيَّة أَِو النَّانوتكنولوجيَّة.

 

 اأَلهداف:
 التَّعرُّف على ِمَهٍن كانت موجوَدًة َواختفت. .1
 َهٍن موجودة اليوم وعلى مميِّزاهتا.التَّعرُّف على مِ  .2
 على صاحب/ة مهنة وفهم جدوله الزَّمينِّ.  -ومن قريٍب  -التَّعرُّف الشَّخصيُّ  .3

 

 جمرى اللِّقاِء:
 دقيقة( 15نكتشف املهنة ) -القسم )أ( 
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اكتشاُف امسها مبساعدة نبدأُ بلعبة صغرية. نلصق على جبني كلِّ مشَّتك/ة ُملَصَقًة ُكِتَب عليها اسم مهنة، وعليِهِم 
 َأسِئلة ُمَوجَِّهة. يَِتمُّ طرح اأَلسِئلة بشكل دوريٍّ، ويف كلِّ مرٍَّة ُيسَمُح بطرِح ُسَؤاٍل واحد فقط.

 

 دقاِئق( 10ما معىن املصطلح "كاتب النُُّصوص"؟ ) -القسم )ب( 
 )امللحق )أ(( نعرض على املشَّتكني َأمساًء ملهٍن اختَفْت ِمَن العامل، ونسَأُل عن معناها؟

 

 دقيقة( 25قائَِمٌة بَأمساِء ِمَهٍن يف ِإسرائِيل ) -القسم )جـ( 
فيما يلي الرَّاِبط:  -ندخل مبشاركة املشَّتكني ِإىل موقع وزارة االقتصاد الَّذي يعرض املهن يف ِإسرائيل

http://www.ovdim.gov.il/ 
املهن املوجودة، وما هي املهن الَّيت مدخوَلا أعلى، َوعليها عرٌض َأكرب، وعدد الوظاِئف نشخُِّص مًعا  .1

 الشَّاغرة منها.
 نطلب من كلِّ مشَّتك/ة اختيار مهنة واحدة ِمَن القائِمة، وختمنَي عمِل صاحب املهنة. .2

 
 

 دقيقة(  30مقابلة مهنيَّة شخصيَّة ) -القسم )د( 
 ُل اأَلشخاص الَّذين تعرفوَّنم؟نطرح السَُّؤال: ما هو َعمَ 

ونطلب منه ِإجراَء  -يعمل يف مهنة معيَّنة  -نطلب من كلِّ مشَّتك/ة َأن جُيرَِي اتِّصااًل مع َأحِد اأَلشخاص من معارفه 
 مقابلة هاتِِفيٍَّة َوفًقا لأَلسِئلة املرفقة يف ورقة املقابلة )امللحق )ب((

 ٍك صاحَب/ة املهنة الَّيت َتَّت مقابلته.بعد ِإجراِء االستطالع، يعِرُض كلُّ مشَّت 

 نلخُِّص على اللَّوح مجيع املهن الَّيت اسُتطِلَعت.

 نطرَُح السَُّؤال:

 ما هي املهنة الَّيت ترغب يف االخنراط فيها عندما تكرُب؟ ملاذا؟
 

 )مالحظة: ميكن تنفيذ هذه الفعَّاليَّة كفرٍض ِمَن البيت( 
 

http://www.ovdim.gov.il/


29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِمَهٌن اختَ َفت –الُملَحق )أ( 
وال شيَء ميكن َأن يشهد هذا مثل تغريُّ املهن.  -َمْن يَِعيُش طوياًل بذاكرة حادَّة، بِإمكانه رؤية العامل يتغيـَُّر أَمام عينيه
ا َقِد اختفت عن وجه اأَلرض ِإىل غري رجعة.  وال نريد َأن نقول ِإَّنَّ

ما زال آباُؤنا يتذكَُّرون َأصحاب مهن كثرية، كانت جزًءا ال يتجزَّأُ من مشهد طفولتهم، يف البالد أَو البالد الَّيت أَتـَْوا 
منها. أصحاب مهن تالشت كلِّيًّا أَو حتوََّلت ِإىل َأصناٍف مندثرة، أَو َأنَّ أَوالدنا يعتقدون بَأنَّنا منزح وَّنرج عندما 

 نتحدَّث َلم عنها. 
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ارع  َأصحاُب ِمَهٍن في زوايا الشَّ
. حَّتَّ منتصف الَقرِن السَّابق وبعَدُه بقليٍل، كان باإِلمكان ِإجياد كاتيب النُُّصوِص يف زوايا الشَّارع، يتسلَُّحوَن بآلٍة كاتبة

حيويًّا عندما احتجنا َأحيانًا، كانوا يدعونـَُهم "بكاتيب الطََّلبات"، فقد عرفوا طباعة وكتابة النُُّصوص، وكان وجودهم 
 ُسلطًة معيَّنة أَو أُخرى، أَو ِإذا أَرْدَت كتابة رسالة غراميَّة خاصَّة جدًّا.

لقد تشاركوا زوايا الشَّارع َمَع بائِعي الصُّوَدا، الَّذين عرضوا للبيع حاويات الغاز جلهاز الصُّودا، أَو مع بائِعي الكاز 
كان ميُرُّ أَمامهم ُمسرًعا باِئع الصُُّحف مناديًا بَأعلى صوته عناوين اليوم أَِو املساء. وبائِعي الثَّلج للربَّادات، وَأحيانًا  

 وشرطيٌّ ُيشِبُه الشُّرطيَّ )أَُزوالي(.
منها ما َصَمَد حَّتَّ  -يف الشَّارع اإِلسرائِيليِّ، يف منتصف سنوات العشرين، كانت تتواجد دائًِما عربيَّات الطَّعام

ها ما نراه هنا وهناك حَّتَّ يومنا هذا: بائِعو الذُّرة، والصَّرب، والكستناء، واللَّيمونادا أَو الِبيچال، كذلك الثَّمانينات، ومن
 بائُِعو احُلمُّص أَمثال علي كروان وأَبو حسن الَّذي َمَع األَيَّام فتح مطعم َُحُّص.

 َأصحاب ِمَهن في عصر الهايتك
ج الواسع، والتَّغيريات البنيويَّة يف َأسواق العمل املَؤسَّساتيَّة وامليل املتزايد يف استبدال أَدَّى تطوُّر التِّكنولوجيا، واإِلنتا 

 اجلديد بالقدمي بداًل من تصليحه، ِإىل اختفاِء الكثري ِمَن املهن.
العجاِئب"، حَّتَّ على سبيل املثال: كنَّا نرى بائِعي القبَّعات يف كلِّ زاويِة شارع، وليس فقط يف قصَّة "أَلِيس يف بالد 

غالبيَّة الرِّمال اعتمُروا قبَّعات. مع تنصيب الرَّئِيس اأَلمريكيِّ ِكِنِدي يف آذار، من تلك السَّنة خرجت  1961سنة 
 الُقبـََّعة ِمَن املوضة بني ليلٍة وُضحاها.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 مقابلة هاتِِفيَّة َعِن المهنة –الُملَحق )ب( 
، ويعمل/تعمل يف مهنة ُمَعيـََّنة.اختاروا َرُجاًل/امرأًَة تع .1  رفونه/ا بشكٍل شخصيٍّ
 اِتَِّصُلوا به/هبا، َواطلبوا موافقتها ملقابلتها هاتِِفيًّا لتتحدََّث عن مهنتها. .2
ُلوا اإِلجابات. .3  أَمامكم َأسِئلة للمقابلة، سجِّ

 
 ما هي مهنتك، ومباذا تعمل؟ .أ 

_________________________________________________ 
 ماذا تشمل هذه املهنة؟ .ب 

_________________________________________________ 
 ماذا يشمل جدولك الزَّمينُّ يف هذه املهنة؟ .ج 

_________________________________________________ 
 كيف مسعت/تعرَّفت على هذه املهنة؟ مَّت صدر القرار بأَنَّك ترغُب يف االخنراط يف هذه املهنة؟ .د 

_________________________________________________ 
 ما هي متطلَّبات تعلُّم هذه املهنة؟ َأي  نوٍع ِمَن التَّعلُّم، وَأي  نوع ِمَن التَّأهيل؟ .ه 

_________________________________________________ 
 ما الَّذي ساعدك يف الوصول ِإىل هذه املهنة؟ .و 

_________________________________________________ 
 ما هي الصُُّعوبات يف هذه املهنة؟ .ز 

_________________________________________________ 
 ما الَّذي حتُِبُُّه يف هذه املهنة؟ .ح 

_________________________________________________ 
 
 

 َجاُوب!شكراا على التَّ                                                
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 ِمَهٌن َغيُر ُمتَ َوف َِّرة -الملحق )ج( 
 )ِإثراٌء يف املصطلحات(

 ِإسرائِيل ُمقارنةا بالعاَلم - 2014النَّقص في الكفاَءات 
 

 2014معطيات عالميَّة  2014ِإسرائِيل  
 أَعمال يدويَّة مهنيَّة  أَعمال يدويَّة مهنيَّة 1
 مهندسون مهندسون 2
 تقنيِّون مبيعاتوكالء  3
 وكالُء مبيعات أَعمال يدويَّة 4
 رجال مال ُمِديُرون 5
 ُمديرون تقنيُّون 6
 وكالُء مبيعات َتريض 7
 ITرجال  ُعمَّال فنادق 8
 مديرون ِإداريُّون، ُمَوظَُّفو مكاتب أَطبَّاءُ  9

 سائِقون سائِقون 10
 

 ِإسرائِيل:الوظاِئف الَّيت نَلُمُس فيها نقًصا يف 
 مثل: حلَّاُمو املعادن، والكهربائِيُّون، والطُّهاة، والنَّجَّاُرون. -أعمال يدويَّة مهنيَّة .1
 مهندسون. .2
 تشمل بائِعني داخل احلوانيت ووكالء مبيعات يف شركات جتاريَّة. -وكالُء مبيعات .3
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 الكربى.مثل عمَّال خطوط اإِلنتاج، َوأُمناء صندوق يف املتاجر  -أَعمال يدويَّة .4
 مِديُروَن مبستويات متوسِّطة كذلك، يف اإِلدارات الُعليا. -مديرون .5
 تقنيُّون. .6
 ممرِّضات وعاِمُلو َتريض. .7
 عمَّال يف جمال الفندقة وتقدمي الطَّعام. .8
 أَطبَّاُء والطِّبُّ املرافق. .9

 . سائِقون.10
اِدُس: طُُموَحاُت التَّشِغيل  اللَِّقاُء السَّ

التَّوجيه املستقبليُّ عبارة عن مجلة ِمَن احملاكيات مرتبطة مبجاالِت حياتنا املتعدِّدة، والَّيت حيُلُم هبا بُنو البشر، وما 
يفكِّرون وحيلمون به من َأجل مستقبلهم. يف بدايات جيل البلوغ، تتطوَُّر التَّوجيهات املستقبليَّة لكي تصِبَح واقعيًَّة 

 ٍب ُمِهمٍّ يف عمليَّة التَّطوُّر. وتتحوََّل ِإىل ُمرَكِّ 
 يشَمُل التَّوجيه املستقبليُّ جماالٍت خمتلفًة يف حياة العائِلة، أَو ُميط السََّكن، أَِو التَّعليم، أَِو العمل.

ن عندما َأكرب؟" ُيَشكُِّل ُتَشكُِّل طُُموحات التَّشغيل لَِبَنًة مركزيَّة يف التَّوجيه املستقبليِّ لدى الشَّبيبة. السَُّؤال "ماذا سَأُكو 
كذلك لآلباِء، َأو حمليط الس كن، َأو ألَبناِء جيله، َأِو اجلندريَّة، َأو مليِّزات ثقافيَّة، أَو للوضع   -ُسَؤااًل يستدعي التَّهيـَُّؤ له

 االجتماعي ، يوجد تأثري حاسم على مستوى الطُُّموَحات التَّشغيليَّة ألَبناِء الشَّبيبة.-االقتصادي  
ستوى التَّعليم والنَّجاح فيه تأثرٌي كبري على قدرة التََّأمُّل للحياة املستقبليَّة، وعلى القدر لطموحات أَعلى وبعيدة املدى مل

 باأَلخصِّ عندما نتحدَُّث َعِن الطُُّموحات التَّشغيليَّة. 
، يشعرون بالفشل وعدم الثَّ  قة بأَنُفِسِهم، فلديِهِم احلديث َعِن املستقبل يبدو أَبناُء الشَّبيبة الَّذين تركوا اجلهاز التَّعليميَّ

 مثريًا للرِّيبة وقاَتًا.
من واجبنا تقدميهم وِإعادهتم لكي حيلموا ويطمحوا من َأجل مستقبلهم عامًَّة، ومن َأجل طموحاهِتِِم التَّشغيليَّة بشكٍل 

 .  خاصٍّ
 اأَلهداف:

 حاتنا التَّشغيليَّة.ِاختبار جممل املركِّبات الَّيت تَؤثِّر على طمو  .1
 اِلختبار رغبايت الشَّخصيَّة بِاختيار طموحي التَّشغيلي . .2
3. .  ملمارسة عمليَّة بناِء طموح تشغيليٍّ

 جمرى اللِّقاء:
 نقسُِّم اللِّقاَء ِإىل قسَمنْيِ، ويُعَتبَـُر ُكلُّ قسٍم لقاًء حبدِّ ذاته.
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ينما 1اللِّقاُء )  دقيقة( 60)(: الطُُّموحات التَّشغيليَّة في السِّ
 نشاهد فيلًما/مقاطع من أَفالم تُعربِّ عن طموحات تشغيليَّة.

 أَمثلة ألَفالم مناسبة: )ِاضغطوا على الرَّابط للشَّرح َعِن الفيلم(
 بيلي ِإيليوت 
 ُنوم شلومي

 اجلُُزر املفقودة
 فََّت األَلغاز من موميب

  -َأسِئلة ملشاهدة ُمرَشَدة للفيلم
 بطلة الفيلم وطموحاته/ طموحاهتا؟ماذا كانت طموحات بطل/  .1
 ما هي الصُُّعوبات الَّيت واجهت تطوُّر احللم أَِو الطُُّموح؟ .2
 من ساعده يف حتقيق طموحاته؟ ما هي العالقات الَّيت استخدمها؟ .3
 ماذا كان موقف العائِلة َأو ُميطها جتاه طموحات البطل؟ هل أَْعَطْوَها الدَّعَم الكايفَ؟ .4
 اخليَّة الَّيت حَتَلَّى هبا بطل الفيلم، واليت دفعته لتحقيق طموحاته/ َأحالمه؟ما هي القوَّة الدَّ  .5

 دقيقة( 20ُنري نقاًشا ُمَلخًِّصا بعد اأَلسِئلة للمشاهدة املرَشَدة. )
 

 (: طُُموَحاِتي التَّشِغيليَّة2اللَِّقاء )
 دقيقة( 25مسٌح للطُُّموحات التَّشغيليَّة ) -القسم )أ(

 ملشَّتكني ورقة "َعَجلة املهن" )امللحق )أ((نوزُِّع على ا -
 نتصفَُّح مًعا املهن املختلفة، َونعِطي شرًحا موَجزًا عن ُكلِّ مهنة. -
 نطلب من كلِّ مشَّتك َأن حييط بدائِرٍة املَِهَن الَّيت ميكن َأن تكون ضمن طموحاته التَّشغيليَّة. -

 ون عندما َأكرب؟( )باإِلمكاِن استبداَلا بالسَُّؤال: ماذا أُريد َأن َأك 
 نطلب من كلِّ مشَّتك تدريج طموحاته التَّشغيليَّة الثَّالثة، والَّيت يرغب يف َأن ينخرط فيها يف املستقبل.  -
 ِمَن الطُُّموحات الثَّالثة الَّيت اختارها، نطُلُب منه اختياَر واحدة فقط.  -

 

  دقيقة( 30حتليل الطُُّموح التَّشغيلي  ) -القسم )ب(
 ِمَن املشَّتكني البحث عن زمالَء يف اجملموعة، ََلُُم الطُُّموحات التَّشغيليَُّة نفُسها.نطلب  -
حبسب اجملموعات الَّيت تكوَّنت، نوزُِّع لكلِّ جمموعة فرعيَّة ورقة عمل: "حتليل الطُُّموح التَّشغيلي " )امللحق  -

 )ب((، ونطلب منُهُم اإِلجابة َعِن اأَلسِئلة الظَّاهرة فيها.
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 ُض كلُّ جمموعٍة فرعيٍَّة أَماَم البقيَّة ِإجاباهتا لورقة العمل.تعرِ  -
 

 دقيقة( 20نقاش ) -القسم )ج(
 ما هي أَوجه الشَّبه وما هي َأوُجُه االختالف بني الطُُّموحات؟ .1
 ما هي املهن الَّيت يسُهُل تعلُّمها، وما هي املهن الَّيت ال يسُهُل تعلُُّمها؟ .2
 التَّحقيق َأكرب؟ مباذا يتعلَُّق اأَلمر؟ )بنا أَو باآلخرين( أَليِّ الطُّموحات احتمالُ  .3
ما الَّذي يَؤثِّر على اختبارنا للطُُّموحات؟ )طبيعتنا؟ صفاتنا؟ كفاَءاتنا؟ ِإمياننا بذاتنا؟ نوع العمل؟ التَّوقُّعات يف  .4

 البيت؟ مهن نسائِيَّة َأو ذكوريَّة؟ ما املقبول يف ُميطنا؟(
 لَحق )أ((عمليَّة الِمَهن )المُ 
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 تعليمات:
 . َأِشْر ِإىل مجيِع املَِهِن الَّيت ترَغُب يف االخنراط فيها يف املستقبل.1

تقنّي حاسوب، تقنّي ماكنات، مختبر، مهندس 

شوارع، برمجة حاسوب، كيميائِّي، مهندس 

أَغذية، إِلكترونيكا، روبوتيكا، تقنّي تبريد، تقنّي 

 هواتف خليويَّة

مهن ميدانيَّة  

َّات ثقيلة، مهندس  ِّلُو معد سائِقون، مشغ

ِمساحة، زراعة، إِرشاد رحل، سياحة، 

العمل َمَع الحيوانات، منقذ، هندسة 

بناء، وكيل عقارات، تقنّي كهرباء،  

تقنّي كوابل، شّق شوارع  

 مهن علميَّة وتكنولوجيَّة
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 . من جممل ما َأشرَت إِليه، عليُكُم اختياُر ثالِث مهن تشري بصورة قصوى ِإىل طموحاِتُكُم التَّشغيليَّة يف املستقبل.2
 َأِشْر ِإىل الطُُّموح اأَلكثر قـَُبواًل!. ِمَن املَِهِن الثَّالِث الَّيت َتَّ اختيارُها، 3

 حتليل الطُُّموح التَّشغيلي   –امللحق )ب( 
 

 الطُُّموح التَّشغيليُّ اخلاصُّ بُكم: ________________________________
 

 َتَّ اختيارُُه أَلنَّ: _________________________________________
_________________________________________________ 

 
 احبثوا يف اإِلنَّتنتِّ َعِن التَّعريف املهينِّ للطُُّموح التَّشغيليِّ اخلاصِّ بُكم:

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 ميكن تعلُُّم املهنة الَّيت اخَّتَُتُوها؟ _______________________________أَين 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
 ما هي شروط الَقُبول للمهنة؟ __________________________________

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
ُل الرَّاِتب للمهنة الَّيت اخَّتَتوها؟ ___________________________  ما هو ُمَعدَّ

 
 -)اُدخلوا ِإىل املوقع التَّايل لإِلجابة َعِن اأَلسِئلة

http://www.shenhar.co.il/default.php#occupations 
 

http://www.shenhar.co.il/default.php#occupations
http://www.shenhar.co.il/default.php#occupations
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اِبُع: َمَصاِدُر ِللَبحِث َعن َعَمٍل   ِكَتابَُة ِسيَرٍة َذاتِيَّة  –اللَِّقاُء السَّ
. يف املاضي، ُكنَّا ننتظر ِإنَّ َمَهمَّة البحث عن عمل ليست باملَهمَّة السَّهلة. َأحيانًا، يتطلَُّب اأَلمر الوقت والتَّ  َأينِّ

ِإعالناِت طلبات العمل يف صحف َّناية اأُلسبوع، َوأَمَّا اليوم يف عصر التِّكنولوجيا، فـََنِجُد كلَّ املعلومات يف شبكة 
. التَّحكُّم بوساِئل البحث عرب اإِلنَّتنتِّ مهارٌة ُمهمَّة يف سوق العمل. مهارة ُأخرى يف هذا السِّياق ، هي كتابة اإِلنَّتنت 

 سرية ذاتيَّة وِإرساَلا عرب مواقع البحث عن عمل.
 يف هذا اللِّقاِء، نتعرَُّف على املواقع املختلفة، َومنارس البحث عن عمٍل وكتابة سرية ذاتيَّة. 

 اأَلهداف:
 يتعرَّف املشاركون على أَدوات البحث عرب شبكة اإِلنَّتنتِّ وميارسون تفعيلها. .1
.ُيشخِّص املشَّتكون  .2  احلسنات والسَّيَِّئات يف البحث عن عمل بوساِئِل اإِلنَّتنت 
اتيَّة. .3  ميارس املشَّتُكون كتابة السِّرية الذَّ

 جمرى اللِّقاء:
 دقيقة( 25التَّعرُّف على أَدوات اإِلنَّتنتِّ للبحث عن عمل ) -املرحلة )أ(

 روابط ملواقع حبث عن عمل: وهي -أ. نطلب من كلِّ مشَّتك الدُّخول ِإىل َأحد الرَّوابط التَّالية 
1. www.alljobs.co.il  

2. http://www.jobmaster.co.il/ 

3. www.drushim.co.il 

4. http://www.jobnet.co.il/ 

 

 مواقع خُمَصَّصة لعمِل أَبناِء الشَّبيبة
5. r.co.il-http://www.no/  

6. http://www.noarjob.co.il/ 

ما الَّذي حتتويِه؟ َوماذا تعرض؟ َوما هي َأصناُف العمل؟ وهل ُتالِئُم أَبناَء الشَّبيبة؟   -قصريًا َمَع املواقعب. ُنري تعارفًا 
 كيف نعرف ما هي املتطلَّبات؟ ما هو الرَّاتب؟ ملن نتوجَُّه؟

 /ة يعرض اختياره.جـ. نطلب من كلِّ مشَّتك/ة اختيار وظيفة يرغب/ترغب فيها، وبِإمكانه/ا االخنراط هبا. كلُّ مشَّتك
 

اتيَّة )  -املرحلة )ب(    دقيقة( 30كتابة السِّرية الذَّ

http://www.alljobs.co.il/
http://www.alljobs.co.il/
http://www.jobmaster.co.il/
http://www.drushim.co.il/
http://www.drushim.co.il/
http://www.jobnet.co.il/
http://www.no-r.co.il/
http://www.noarjob.co.il/
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اتيَّة. )امللحق )أ(( .1  نشرح األَقسام املختلفة الَّيت جيُب َأن تظَهَر يف مبىن السِّرية الذَّ
 نعرض مناذج ِلِسرَيٍ ذاتيَّة )امللحق )ب(( .2
الَّيت اختريت يف القسم )ج( ِمَن املرحلة )أ(. َوَوفًقا ملبىن نطلب ِمَن املشَّتكني كتابة سرية ذاتيَّة َوفًقا للوظيفة  .3

اتيَّة الَّيت تعلََّمها التَّالميذ.  السِّرية الذَّ
اتيَّة، وبقي ة اجملموعة تُعبـُِّر عن مردودها لعمله. .4  نتيح الفرصة أَمام كلِّ مشَّتك لعرض سريته الذَّ

 
 دقيقة( 20تصوير سرية ذاتيَّة ) -ِإمكانيَّة أُخرى

اتيَّة ُمَصوَّرًة للمرشَِّح للعمل.ا  ليوم، ومن املعمول به، تطُلُب أَماكُن عمٍل كثريٌة السِّرية الذَّ
اتيَّة. .1  نطلب من كلِّ مشَّتك تسجيل مخِس مُجَل َتثِّل سريته الذَّ
اتيَّة. .2  نقسُِّم اجملموعة ِإىل أَزواٍج، وكلُّ مشَّتٍك ُيَصوُِّر زميله يف فيلم قصري عن سريتِِه الذَّ
اتيَّة املصوَّرَة لزميله. .3  كلُّ مشَّتك يعطي ردَّ فعل َعِن السِّرية الذَّ

 
 دقائق( 10نقاش قصري )

اتيَّة؟ .1  ماذا تعلَّْمُتم عن سريِتُكُم الذَّ
اتيَّة من خربتكم يف احلياة؟ .2  ما الَّذي كنتم ستضيفونه على سريتُكُم الذَّ
اتيَّة؟ما هي الكفاَءات/ املهارات/ اَلوايات/ جتارب عمل الَّ  .3  يت بِإمكانكم ِإدخاَلا ِإىل سريِتُكُم الذَّ
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 كتابة سيرة ذاتيَّة  –الُملَحق )أ( 
بات التَّالية: اتيَّة على املركِّ  تشَتِمُل السِّرية الذَّ

 
خصيَّة .1  التَّفاصيل الشَّ

اتيَّة دائًِما، لتزويد "بطاقة ُهِويَّة"   عنكم وكمدخٍل ِلالتِّصال.يتصدَُّر هذا القسُم السِّريَة الذَّ
 االسم: عليكم هنا ِإعطاُء االسم الكامل.

 تاريخ الوالدة: ِمَن املتَّبع كتابته باللُّغة اإِلنكليزيَّة، َوبِإمكانكم ِإرفاق التَّاريخ العربي .
 سرائِيل.مكان الوالدة: ِإذا كنتم من مواليد دولٍة أُخرى غري ِإسرائِيل، فعليكم ِإضافة تاريخ القدوم ِإىل إِ 

 تاريخ القدوم ِإىل البالد: اُكتبوا هنا تاريخ قدومكم ِإىل البالد. ال حاجة َلذا القسم ِإذا كنتم من مواليد البالد.
العنوان: هذه اخلانة ُمِهمَّة لصاحب العمل، لكي يعِرَف َأنَّ عليه دفع تكاليف السَّفر. ِإذا قدَّمتم ترشيحكم ملكان 

 سالة أَنَّكم على استعداٍد للسَّفر. )لكي ال تثريوا ريبة صاحب العمل(.بعيٍد، فَاذكروا يف الرِّ 
اتيَّة قليلة،  ُل رقم هواتف البيت واخللوي  وعنوان الربيد اإِللكَّتوين . ِإذا كانت سريتُكُم الذَّ االتِّصال: يف هذه اخلانة نسجِّ

 يف الصَّفحة".فَِبِإمكانكم فصل هذه اخلانة ِإىل ثالِث خانات حَّت "حتتلَّ ِمساحة 
ى احلالة الشَّخصيَّة: ِمَن املمكن تدوينها، لكنَّها ليَست ضروريًَّة. ِإذا ُكنَت متزوًِّجا ولَك أَوالٌد، فهذا غالًبا ما يشَهُد عل
التزامك جتاه العمل، واملشغِّل سيقيُِّم عدم تركك مكان عملك بسبب هذه االلتزامات. من ناحية أُخرى، فِإنَّ أَبَا 

د وبشكٍل خاصٍّ األُم ، ستكون أَوقات التزامها ُمدَّدة، ولن تتمكَّن ِمَن العمل حَّتَّ ساعاٍت مَتَأخِّرة )وهذا اأَلوال
 ضروريٌّ لبعِض الوظاِئف(.

 
 الث ََّقاَفة .2

توجُّهاتكم يف هذه اخلانة ُمعدَّة للثَّقافة الثَّانويَّة واأَلكَّادمييَّة. ِإذا كنُتم من حاملي شهادة الدكتوراة، فال حاجة لذكر 
ُلوا تفاصيل املرحلة الثَّانويَّة، وَأضيفوا ال دَّورات الثَّانويَّة. ِإذا كان اأَلمر غري ذلك، وال َتلكون شهاداٍت َأكَّادمييَّة، َفَسجِّ

اتيَّة هي تسجيل السَّنوات ِمَن اليمني، َوذِكر اجل  -ديد قبل القدمياملختلفة الَّيت اشَّتكتم هبا. الصِّيغة املقبولة للسِّرية الذَّ
 مثاًل اللَّقب الثَّاين قبل اأَلوَّل. وعلى اليسار نوع الشَّهادة واملَؤسَّسة املاحنة َلا.

 الشَّهادة ، مكان التَّعليم.-سنة اإِلَّناء          اللََّقب -سنة بداية التَّعليم
 مثاًل: 
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 ة العربيَّة.اجلامع -لقب أَوَّل يف موضوع االقتصاد وِإدارة اأَلعمال 2004-2001
 

 العمل والخبرة الِمَهِنيَّة .3
اتيَّة يف هذه اخلانة.   هذه اخلانة هي اأَلهمُّ، وهي اأَلساس لكلِّ صيغِة سريٍة ذاتيَّة. هنالك عدَّة َأشكال لكتابة السِّرية الذَّ

 كتابة صيغة موجزة
 سطٍر أَو سطرْيِن، عن كلِّ مكان عمل. يف حدودِ  -يف هذه الصِّيغة، ُتكَتُب بِإجياز سنوات العمل، واملكان، والوظيفة

 كتابة صيغة ُمَوسََّعة
يف هذه الصِّيغة نذكر بشكل موسٍَّع جماالِت املسُؤوليَّة الَّيت كانت ضمن العمل وكذلك اإِلُنازات الَّيت ُحقَِّقْت خالل 

نيَّتَـنْيِ. مبدئِيًّا، الصِّيغة املوسََّعة أَفضل العمل. مبا َأنَّ املرغوب فيه هو كتابة صفحة واحدة، َفعليُكُم االختيار بني اإِلمكا
 ِمَن املوجزة. 

 مثال لصيغة موجزة:
 مدير للمشاريع -اليوم  شركة جالل للبناء  -2005

 مثال لصيغة موسَّعة:
، ويف ِإطار الوظيفة:  –اليوم  شركة جالل للبناء -2005  املستشار اإِلسَّتاتيجي 
 ِإدارة طاقم الُعمَّال 
  اإِلسَّتاتيجيَّة العامَّة للشَّركةحتديد 
 ِإدارة املبيعات وميزانيَّة اإِلعالنات 
 خلق شركاَء ملشاريع العمل 

 
َلسُتْم ملزمني بذكر مجيِع اأَلماكن الَّيت عملتم فيها، لكِن احذروا عند مقابلة املشغِّلني من إغفال "ثقوب"، قصدَُت 

ذا ستسيُئون االنطباع عنُكم، لذلك ِمَن املفضَّل ِإدخال أَماكن العمل ِإخفاَءها ألَنَُّكم ختاصمتم مع ربِّ العمل، وهك
 الَّيت عملتم فيها سنواٍت طويلة، وعدم ِإدخال أَماكن عملتم فيها لفَّتاٍت قصرية.

(. 06/2009-04/2005(، أَو بالسَّنوات واأَلشهر )2009-2005ميكن تسجيل سنوات العمل بالسَّنوات )
ريقة اأُلوىل، حيُث تبُدو الفَّتات َأطول )ِإذا كانت فَّتة عملكم من شهر كانون اأَلوَّل وحَّت كانون األَفضليَّة هي يف الطَّ 

أي شهرْيِن فقط، ِإذ بالسَّنوات سيبدو ذلك على أَنَُّه َسَنَتاِن(. الصِّيغة الثَّانية تبدو َأكثر ِدقًَّة، وهذه أَيًضا  -الثَّاين
ا ُتضفي نوًعا ِمنَ  ُلوا  أَفضليَّة، أَلَّنَّ اأَلمانة والصِّدق. بعد تعبَئة هذا احلقل، وألَنَُّه اأَلهم ، تَأكَُّدوا من أَنَّكم مل ُتَسجِّ

 أَماكن عمل كثرية، وهذا يشري ِإىل كثرة التَّنقُّل دون ذكر َأسباب ترككم َلا )هذا غري مقبول ويثري تساُؤالٍت عديدًة(.
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 بِعثَاٌت وَأعماٌل َتَطوُِّعيَّة .4
لديكم خربة يف َأعمال تطوُّعيَّة أَو بعثات، فَِبِإمكانكم ِإدخاَلا هنا كِفَئٍة منفردة. بعُضُهم يدِخُلوَّنا حتت بند  ِإذا كانت

 متفرِّقات، ومنهم من يتجاهلوَّنا ُكلِّيًّا.
 

 اخلدمة العسكريَّة/اخلدمة املدنيَّة .5
 مل السَّابقة.َأشريوا ِإىل سنوات اخلدمة ِمَن اليمني بشكل مشابٍه لعرض أَماكن الع

 
 مدى التَّحكُّم باحلاسوب .6

ُلوا هنا مدى معرفتكم بربامج التَّشغيل. للمختصِّني باحلاسوب  َأصبَح هذا البند ُمِهمًّا َوُمالِئًما يف الفَّتِة اأَلخرية. َسجِّ
بات اآلليَّة.عليِهِم االهتماُم هبذا البند، واإِلشارة ِإىل معرفتِهِم اجليِّدة بلغات الربجمة واملر  –خصوًصا  –  كِّ

 مثاًل:
 . C++، والربجمة بلغات جافا، Linux ،Windowsومنظومات التَّشغيل  officeمعرفة جيِّدة بربنامج 

 
 لغات .7

 ، َأشريوا ِإىل اللُّغات الَّيت جتيدوَّنا، ومدى معرفتكم هبا، قراءًة وِكتابة َوحديثًا. حَّتَّ لغات تعرفوَّنا بشكٍل َأساسيٍّ
 اذكروها.

 
 قَاتُمتَـَفرِّ  .8

هنا املكان املناسب لذكر اأَلعمال التَّطوُّعيَّة ِإذا مل ُتذكر ُمسبًقا. منهم من يكتُب هواياٍت، ِمَن املفضَِّل ذكُرها فقط ِإذا  
 كانت ذات صلة.
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 نماِذُج لكتابة سيرة ذاتيَّة  –الُملَحق )ب( 
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 ِلُمَقابَ َلِة َعَملٍ اللَِّقاُء الثَّاِمُن: التَّحِضيُر 
املقابلة هي وسيلة ضغٍط، ُيصِدُر فيها َأحٌد ما حكُمُه حبقِّنا وخيتربنا، أَمام آخرين ينافسوننا، َوِمَن املمكن َأن يكونوا 

ُموَن هبا ِإىل املقابلة، لكنَّ  َأكثر مالَءَمًة ِمنَّا للوظيفة. خيتلف أَبناُء الشَّبيبة مبدى ثقتهم بأَنُفِسِهم، هذه الثِـَّقُة الَّيت يتقدَّ
 وظيَفَتنا حنن كمرشدين هي َأن نرُِبَز ما لديهم من أَفضلِّيَّاٍت خالل املقابلة:

املقابلة هي فرصة لبناِء انطباع عن شخصيَّيت، فِبِإمكاين َأن َأظهر بلباٍس يليق يب وباآلخرين، َوبِإمكاين ِإظهار اجِلِديَّة 
غة لبقة، َوبِِإمكاين ِإبراز خربايت اإِلجيابيَّة. حَّتَّ ِإْن مل َأُنْح يف املقابلة، أَو حَّتَّ يف عدٍد ِمَن التَّامَّة، َوبِإمكاين التَّحدُّث بل

 املقابالت، فِبِإمكاين َأن أَتدرَّب َمَع اآلخرين حَّتَّ أَتعلَّم َأن َأعِرَض نفسي بصورة ِجديٍَّة والئِقة. 
حة الفرصة للشَّباب والفتيات يف ممارسة حاالت ملقابالت عمل وتطوير القدرة اَلدف املركزيُّ ِمَن هذه الفعَّاليَّة هو ِإتا

 على عرض أَنُفِسِهم أَمام اآلخرين. 
 

 اأَلهداف
 َأن يدرك املشاركون َأمهِّيَّة املقابلة كفاحتٍة للحصول على وظيفة.  .1
 َأن يتعرََّف املشاركون على قواعد وتقنيَّاٍت للنَّجاح يف مقابالت العمل. .2
 مُياِرَس املشَّتكون ُماكيات كتحضري ملقابالت عمل حقيقيَّة. َأن .3

 
 جمرى اللِّقاء

 

 دقيقة( 25ِاْحِك ِلي قصَّةا ) -الَمرَحَلة )أ(
 نطلب من كلِّ مشَّتك اختيار قصَّة قصرية عن حدٍث ما حصل معه يف اأُلسبوع اأَلخري. .1
قصَّة )حركة اليدْيِن، وشدَّة الصَّوت، َوحاسَّة نطلب من بقيَّة املشاركني حتليل الطَّريقة الَّيت يروي هبا ال .2

 الفكاهة، والتَّوجُّه ِإىل اجلمهور، واحلضور، واللُّغة(.
 كيف ترتبط هذه العناصر مبقابالت العمل؟ .3
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  دقيقة( 50لعبة َأدوار لمقابالت عمل ) -المرحلة )ب(
َونطلب من كلِّ مشَّتك اختيار وظيفة واحدة يرغبون يف . نبعثر داخل الغرفة ِإعالناٍت لطلباِت وظاِئَف خمتلفة، 1

 االخنراط فيها )امللحق )أ((
 . نطلب تقسيمهم ِإىل أَزواج: اأَلو ل جُيرِي املقابلة واآلخر هو الشَّخص الَّذي تَِتمُّ مقابـََلُتُه.2
ي تَِتمُّ مقابلته )امللحق . حناكي لعبة وظاِئف ملقابلة عمل، يتلو فيها صاحب العمل َأسِئلة على الشَّخص الَّذ3

 )ب((.
 . نستخدم كامريا اَلاتف اخللوي  لتوثيق املقابلة. لغرض حتليل املقابلة فيما بعد.4
 . يف َّناية املقابلة نطرح اأَلسِئلة التَّالية:5

؟ كيف كانت املقابلة؟ مَّت شعْرَت باالرتياح ومَّت فقدت هذا الشُُّعور  -على الشَّخص الَّذي َتَّت مقابلته  .1
 مَّت شعرت بصعوبة؟ مَّت شعرت بثقٍة َأكثر؟

كيف وجدَت املقابلة؟ هل ُنحَت يف التَّعرُّف على الشَّخص الَّذي قابْلَتُه؟ ما هو   -لِلِِّذي جُيري املقابلة .2
 انطباعك؟ هل ستقبَـُلُه للعمل؟

ما هو رأيكم يف املقابلة؟ ما هي النَّواحي اإِلجيابيَّة َوالنَّواحي السَّلبيَّة فيها؟ هل ُنح الشَّخص  -ِإىل اجملموعة .3
 الَّذي َتَّْت مقابلته يف نقل الرِّسالة الَّيت جتعُلُه مالِئًما للوظيفة؟ 

 نسجُِّل ردود الفعل على اللَّوح. .4
 

 ري مقابلة ُأخرى ونعيد الَكرََّة لبقيَّة اأَلزواج.بعد ذلك ُنري تبدياًل يف اأَلدوار. ُنُ 
 

 دقيقة( 15غير المقبول خالل مقابلة العمل ) -مباِدُئ الَمقبول –المرحلة )ج( 
 نوزِّع لكلِّ مشَّتك مباِدَئ ما هو مقبول عمله وما هو غري مقبول عمله خالل مقابلة العمل. )امللحق )ج((

 االستشهاد بَأمثلة من تلك الَّيت ُسجَِّلت على اللَّوح. منرُّ على كلٍّ مبدٍإ، َونشرحه َمعَ 
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 ِإعالنات "مطلوب للعمل" –امللحق )أ( 
  لمتجر مالبس في منطقة المركز مطلوب بائعون/ات، شباب/فتيات، نشيطون/ات، َذُوو قدرة على

 التَّواصل َمَع الّنَاس.
 هان والباط اعة،  25ون. الرَّاتب هو لشركة مقاوالت مطلوب عاملون، في مجال الدِّ شاقالا للسَّ

فريَّات مدفوعة.  السَّ
 ( المطلوب 21-15لشركة سياحة كبيرة مطلوب مساعدون في غرفة الطَّلبيَّات. ساعات العمل ،)

 معرفة َأساسيَّة في الحاسوب.
 .لين اطِئ، مطلوٌب نادلون للعمل في مناوبات. شروط جيِّدة للمتَأهِّ  لمطعٍم جميٍل على الشَّ
 .ِع التِّجاِرّي، مطلوب بائِعون َذُوو خبرة في التَّعامل َمَع الزَّباِئن  لحانوت بيع َأحذية في الُمَجمَّ
 .مطلوب لمطعم عامل مطبخ، خصوصاا في نهايات اأُلسبوع 
 .مطلوب عاملو جبص، َذُوو مسُؤوليَّة وِإخالص في العمل، للمالِئمين راِتٌب ُمْغٍر 
 شرٌط َأساسّي. ساعات العمل من  -ت، ذو رخصة سياقة لدرَّاجة ناريَّة مطلوب لمطعم عامل ِإرساليَّا

10-15. 
 .لحانوت َأدوات تجميل مطلوبة بائِعة، بمظهٍر الِئق، راتب حّد َأدنى+ نسبة مَئويَّة ِمَن المبيعات 
 .لمزرعة حيوانات في منطقة المركز مطلوب/ة عامل/ة لرعاية الحيوانات 
 ترتيب واستيعاب بضاِئع، َوتنظيف، َوِرَزم ِإرساليَّات. -مطلوب للعمل في سوبر ماركت 
 .ارِين، َوخبرة سابقة غير مطلوبة  لمتجر مطلوب مساعُدو َنجَّ
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 َأسِئلة يطرحها الَّذي ُيجِري المقابلة –الُملحق )ب( 
 

ثيين عن نفسك... -  حدِّ
 َأخربيين عن أَعمال ُأخرى عملِت هبا، ما هي خربتك؟ -
 ورات/مهارات؟ ما هي؟هل تعلَّْمِت د -
 ملاذا ترغب/ ترغبنَي يف هذه الوظيفة بالذَّات؟ -
 َأخربين/ َأخربيين عن صفاتك اإِلجيابيَّة؟ -
 ما هي نقاط ضعفك؟ -
 ما هي براجمك املستقبليَّة؟ -
 كيف تقضي/ تقِضنَي أَوقات فراغك؟ -
 ملاذا برأيك، ِمَن اجلدير تشغيلك أَنت بداًل ِمَن اآلخرين؟ -
/ العمل ضمَن طاقم؟كيف تقيُِّم نفسك  -  يف العمل اجلماعي 
 هل لديك َأسِئلة؟ -
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 َعشُر قَ َواِعَد لمقابلِة َعَمٍل ناجحة –الُملَحق )ج( 
يَّة. 1  . ِمَن اخلطِإ االعتقاد َأنَّ مقابلة العمل هي جمرَّد مرحلة قبل بداية العمل.ننظر ِإلى مقابلة العمل بمنتهى الِجدِّ

 للمشغِّلني لتشخيص من ُهُم اأَلكثر مالَءَمًة للعمل. املقابلة هي وسيلة

يَّة. ا، لذلك جيَُِب َأْخُذ األُُمور جِبدِّ  االنطباع اأَلوَُّل ُمِهمٌّ ِجدًّ

. مبا يتعلَُّق بطريقة تقدمي نفسك، بِإمكانك ِإعداد ِمَن الُمِهمِّ تقديم نفسك، ومصافحة اليد، وَأن تكون ودوداا. 2
 َدرُّب عليه.نصٍّ ُمسَبٍق والتَّ 

ِاعِرْف ما هي مواصفات الوظيفة الَّيت تقدَّمت إِليها، حبيث تتمكَُّن من  -ِاشرح لماذا َأنت هو َأفضُل اختيار. 3
 ِإظهار جتربتك وكفاَءاتك املالئِمة َلذه الوظيفة.

شرُح خربتك بشكل  اخلربة يف العمل هي َأهمُّ األُُمور يف مقابلة عمل. لذلك ِمَن املهمِّ  -الخبرة والكفاَءات. 4
مفصَّل. ُعُموًما، يرغب املشغُِّل يف معرفة دقيقة ملا َعِمْلَتُه وبأَيَّة جودة. ُكْن واثًقا من نفسك، تكلَّْم بشكل منفتح عن 

ِإُنازاتك يف َأعمالك السَّابقة. يف حالة غياب خربة سابقة يف هذا اجملال، تكلَّْم عن أُُمور جتيدها يف جماالت ُأخرى 
 املساعدة يف البيت، واَلوايات، واأَلعمال التَّطوُِّعيَّة، والَفعَّاليَّات االجتماعيَّة، وغري ذلك.مثل 

ا، ومظهرك اخلارجيُّ يقول الكثري  -الُحُضور. 5 م فيها نفسك أَمام املشغِّل يف اللِّقاِء اأَلوَّل ُمهمَّة جدًّ الطَّريقة الَّيت تقدِّ
حافظ على لباٍس مرتَّب ونظيف. ال حاجة لزخرفٍة مبالٍغ فيها، املهمُّ هو عدم االستخفاف ِلَمن تقابله للمرَّة اأُلوىل؛ فَ 

 وعدم اإِلمهال.

 رنَّة اَلاتف خالل املقابلة ليس أَمرًا مرغوبًا فيه. -بِإغالق هاتفك الخلويِّ َأثناَء المقابلة. ِاهَتمَّ 6

د. 7  انتظارك.. ال َأحد يرغُب يف الوصول في الوقت الُمَحدَّ

ْث بصراحة وُقْل حقائق. 8 يفضِّل املشغِّل َأن تكون صادقًا وقليل خربة، ولديك صعوبات هنا وهناك، على  -تحدَّ
 َأن تكون غرَي أَمني وغري خملٍص يف عملك.

 ِصَفَتا اأَلمانة واإِلخالص ِمَن الصِّفات اأَلكثر َأمهِّيًَّة يف القبول للعمل.
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ْد يف خالل املقابلة بَأن تطرح َأسِئلة َعِن: الرَّاتب، َوساعات العمل، َومتطلِّبات الوظيفة، ال تَّتدَّ  – طرح اأَلسِئلة. 9
 والتَّأهيل واملرافقة خالل العمل، َوالسَّفريَّات، وما شابََه ذلك. 

ا وهادئاا َأثناَء المقابلة. 10 يِع اأَلسِئلة . َأجب َعِن اأَلسئلة بَأدب وبلطف، بدون عصبيَّة. َأجب عن مجُكْن مرتاحا
 وبشكٍل واضح. ال جتلس منقبًضا على نفسك، بل أَعِط ثقًة للشَّخص الَِّذي أَمامك، لكن بدون َأن تبالغ يف ذلك. ا

 

 بالنَّجاح!!                                                                                        
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 التَّاِسُع: التَّخِطيُط االقِتَصاِديُّ َواالسِتهاَلُك الَحِكيماللَِّقاُء 
 التَّخطيط االقتصاديُّ هو عالمة فاصلة يف تشكيل حياة اإِلنسان البالغ.

جزٌء تنبُع فكرة الثَّقافة االقتصاديَّة ِمَن اإِلدراك بَأنَّ اجملال االقتصاديَّ واإِلدارة املاليَّة هي جزٌء ال يتجزَّأُ، ال بل هو 
 مركزيٌّ، يف حياتنا اليوميَّة. تتطلَّب املعرفة ومهاراٍت وَكفاَءاٍت خاصَّة مُيِكُن تـََعلُُّمَها.

باإِلمكان تعلُّم الثَّقافة االقتصاديَّة منذ جيل صغري. كلَّما بكَّْرنا يف تعليم الشَّباب والفتيات، استطعنا تزويدهم 
 الغني ُمستقل ني، واليت ختدمهم كَأشخاٍص ُمستقلِّني ِمَن النَّاحية االقتصاديَّة.باأَلدواِت الضَّروريََّة املطلوبة جلعلهم ب

االستقالليَّة االقتصاديَّة هي الوسيلة الَّيت تقودهم ِإىل حتقيق َأحالمهم، وِإىل حتقيق أَنُفِسهم وحتقيق حياٍة ذات جودة. 
 شغيليَّة.ومن هنا أَيًضا الوسيلة اأَلساسيَّة لتحقيق الطُُّموحات التَّ 

 اأَلهداف
1. .  زيادة الوعي بشْأِن َأمهِّيَّة التَّخطيط االقتصاديِّ لبناِء الطُُّموح عامًَّة، والطُُّموح التَّشغيليِّ بشكل خاصٍّ
 ِإكساب معرفة َأساسيَّة يف اجملال االقتصادي . .2
 ِإكساب أَدوات ومهارات يف ِإدارة اقتصاديَّة ناجحة. .3

 
 جمرى اللِّقاء

 دقيقة( 15َأنا والمال ) -المرحلة )أ(
 .))نعرض أََمام املشاركني مُجَاًل خمتلفة متعلِّقة باملال )امللحق )أ 
 .نطلب من كلِّ مشَّتك التَّعبري عن موافقته َأو عدم موافقته عن ُكلِّ مجلة 
 ."ُُنرِي نقاًشا مفتوًحا َعِن اأَلسِئلة واملواقف حول كلمة "املال 

 
 دقيقة( 50لعبة مونوپُول ) -المرحلة )ب(

 .))ننشر لعبة املونوپُول والبطاقات املرافقة للعبة )امللحق )ب 
  :تعليمات اللُّعبة 

 شاقٍل. 1000نوزُِّع لكلِّ مشَّتك جنديَّ اللَِّعب على اللَّوحة، وَ  .أ 
 نطلب من كلِّ مشَّتك َأن يسجَِّل على بطاقة مصروفاته الشَّخصيَّة واملبالغ. .ب 
يصل املشَّتك ِإىل خانة فيها ِإنفاٌق شخصيٌّ، عليه دفع املبلغ حبسب الرَّقم نبدأُ اللُّعبة ويف كلِّ مرٍَّة  .ج 

 املسجَّل على بطاقة اللَِّعب، وِإعطاِء تفسري َلذا االتِّفاق.
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خصيَّة ) -المرحلة )ج(  دقيقة(  20ميزانيَِّتي الشَّ
 املختلفة )امللحق )ه((.نطلب من كلِّ مشَّتك َأن يسجَِّل يف جدول مدخوالتِِه ومصاريفه وفًقا للبنود 

 
 نقاش -المرحلة )د(

 على َأيِّ شيٍء ََتَّ اإِلنفاُق اأَلكرب خالَل الشَّهر؟ .1
 حبسب رأيكم، ما هي املصاريف الضَّروريَّة وأَيُّها أَقلُّ ضرورة؟  .2
 هل جتاوزَُتُ امليزانيَّة الشَّخصيَّة املخصََّصة؟ ملاذا؟ .3
 كن التَّوفري؟من َأجل ماذا كنتم توفِّرون املال؟ كيف مي .4

 
 دقائق( 10مراجعة المصطلحات ) -المرحلة )ه(

 نراجع املصطلحات اأَلساسيَّة ِمَن اجملال االقتصاديِّ، والَّيت ظهرت يف اللُّعبة )امللحق )د((.
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 ُجَمٌل لمواِقَف بشْأِن المال –الُملَحق )أ( 
 

 )أَريسطودوموس( المال يصنع اإِلنسان.
 . )بابا بَّتا(يصنع حساباا كبيراا فلس على فلس

 . )ِإفرا بيهن(المال لغة تفهمها جميع األُمم
. الفقراُء يعرفون َأنَُّه المال. يَء اأَلهمَّ هو الحبُّ  )جريالد برينو( َأصحاب المراكز يعتقدون َأنَّ الشَّ

 . )ِإدجار هاو(يملك المالعندما يقول شخص ما ِإنَّ المال يصنع كلَّ شيٍء، فتلك ِإشارٌة ِإلى َأنَّه ال 
 )هوفارد( َأفضل طريقة لمضاعفة نقودك هي ثنيها ووضعها في جيبك.

، وبعد ذلك اأَلمانة.  )هوراتسيوس( الماُل َأوَّالا
 تات(-)تات المال َأحياناا يمنع المصاِئب، ِإالَّ َأنَّ المال الكثير يجلب المصاِئب.

 )مثل شعيب ( المال َيُجرُّ المال.
 )التَّلمود( نسان عزيزة على قلبه كروِحِه.ثروة اإلِ 

 )بنيامني فرانكلني( النَّكهة الوحيدة للنُّقود هي تبذيُرُه.
 . )مثل ِمَن اإِليديش(الثَّروة هي اإِلحترام

 . )مثل ِمَن اإِليديش(العالم قبيٌح بسبب المال
 )مثل شعيب ( كثيُر المال كثيُر الهموم.

 )مثٌل ِإسباين ( نَّقدّي.ال صديَق َوِفيًّا، مثل المال ال
 

برنامج تعليمي لهيال. )مرشد المعلِّم  -َأنتم َمدُعوُّوَن ِإلى دخول الموقع وتحميل برنامج "الثَّقافة الماليَّة"
 باللُّغتَ ْيِن العبريَّة والعربيَّة(

http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=28868

8&projId=54660 

 
 
 
 

http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=288688&projId=54660
http://hila.atid.org.il/webpronew/project/katava1.asp?codeClient=2246&CodeSubWeb=0&id=288688&projId=54660
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 لوحة المونوپُول –الُملَحق )ب( 
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 بطاقات اللُّعبة:
 

 ة!مفاجأ

 للعيدشاقٍل هديَّة  100حصلت على 

  

 سَؤال؟

 ماذا يعني "حساٌب َجاٍر"؟

 !مفاجأة

 شاقل                                      500زميل طلب قرًضا بمبلغ 

 

 سَؤال؟

 في أَيِّ جيٍل ُيسمح بفتح حساٍب في الَمصِرف؟

 !مفاجأة

ج، ادفْع ثمن هديَّة   شاقاًل  350ابنة خالتك ستتزوَّ

 سَؤال؟

خل؟   ما هي ضريبة الدَّ

 !مفاجأة

 رئِيسك في العمل َمَنَحك عالوة )بونوس(

 شاقٍل.  200احصل على 

 سَؤال؟

 ما هي تجارة التَّقاُيض؟

 !مفاجأة

ق ودفعت.  أَردَت المساهمة في مصاريف البيت، فذهبت للتَّسوُّ

 شاقلٍ  300

 سَؤال؟

 ما هي ضريبة القيمة اإلِضافيَّة؟

 !مفاجأة

 شاقاًل. 350إِيالت. ِادفْع طلب منك زمالُؤك مرافقتهم إِلى 

 سَؤال؟

 ما هي العملة األَجنبيَّة؟ 

 !مفاجأة

 شاقاًل.  150خالتك َقِدَمت لزيارتكم وأَعطتك 

 سَؤال؟

صيد؟   ما هو الرَّ

 !مفاجأة

ا. احصل على  جائِر المستهلكة يومّيً  شاقاًل.  50قلّلت عدَد السَّ

 سَؤال؟

 من بإِمكانِِه إِعطاء قرض؟ 
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 !مفاجأة

 شاقٍل.  100لقد كنت مثيًرا للشَّغب في الملهى اللَّيلّي. ادفع غرامة 

 سَؤال؟

 ما هي بطاقة االْئتِمان؟ 

 !مفاجأة

، فابتعت القميص الَّذي طالما حلمت به. ادفع   شاقٍل.  200لم تتأنَّ

 سَؤال؟

 ماذا نقصد بقولنا "االقتصاد اإلِسرائِيلّي"؟

 !مفاجأة

 شاقٍل.  100اية الموسم. وفَّرت ابتعت مالبس في تنزيالت نه

 سَؤال؟

ولة؟  ة الدَّ ُد ميزانيَّ  من يحدِّ

 !مفاجأة

لت جميع مصابيح البيت لمصابيح موفِّرة للكهرباء. احصل على  بدَّ

 شاقاًل. 50

 سَؤال؟        

وداِء"؟      وق السَّ  ماذا نعني "بالسُّ

 !مفاجأة

وبر َوفًقا لقائمة المشتريات. وفَّرت  قت داخل السُّ شاقٍل  100تسوَّ

 شاقٍل.  100في المصاريف. احصل على 

 سَؤال؟

وق غير الُمَؤّسس"؟  ماذا نعني "بالسُّ

 !مفاجأة

 200شاقٍل. احصل على  200نجحت هذا الشَّهر في توفير 

 شاقٍل إِضافيَّة. 

 

 سَؤال؟

 ماذا نعني بالفائِدة؟ 
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 لعبة المال
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 مصطلحات َأساسيَّة في عاَلِم االقِتَصاد –الُملَحق )د( 
ُه للحصول على وساِئل مادِّيَّة حيويَّة لإِلنسان من َأجِل استمراريَّة بقائِِه االقتصاد : هو جماُل فعَّاليَّات بشريَّة يـَُوجِّ
 ورفاهيَِّتِه.

 املـُلك، حَّتَّ ولو كان منتجاٍت ُمستخدَمًة إِلنتاج منتجاٍت أُخرى.: جمَمُل رأس المال
: مقدار عمِل الشَّخص، يُعرَُّف "َكُملٍك" قابل أَلن يتَغيـََّر مثُنُه َمَع الزَّمن، وخيتلف هذا من عامل  رأس المال البشريُّ

.ِإىل آخر. ويعرَُّف مبجمل مهارات، وكفاَءات وقدرات العامل، القابلة للتَّطوُّ   ر والنُُّمو 
مبا أَنَّنا حنتاج ِإىل منتجات وال نستطيع ِإنتاجها بأَنُفِسنا، ُُنري صفقاٍت، َأي عالقات بني َأشخاص  تجارة الُمَقاَيَضة:

هبدف التَّقاُيض. ميِكُن َأن تَِتمَّ العالقات التِّجاريَّة مبقايضة مباشرة َأو جتارة بضاِئع ومنتجات مقابل منتجات، أَو 
ُدها املقابل املادِّيُّ الَّذي يُدفع عليه.مقابل   مردود مايل . قيمة املنتج حيدِّ

بات، وهي مرتبطة باجملموعة املالكة َلا. هنالك أَنواٌع  النِّظاُم االقتصادّي: منظومة اقتصاديَّة تشمل الكثري ِمَن املركِّ
مجيع َأعضاُء اجملموعة يعملون بِإنتاج منتجات  خمتلفة ِمَن األَنظمة االقتصاديَّة: النِّظام االقتصاديُّ البسيط فيه

فيه توزيع للعمل. اأَلشخاص املتخصُِّصون يف عمل َأشياَء خمتلفة  -يستهلكوَّنا بأَنُفِسِهم. النِّظام االقتصاديُّ املركَّب
 يُنِتُجوَن منتجات ويُزوُِّدون خدماٍت خاصَّة. بني أَعضاِء اجملموعة توجد جتارة مقايضة. 

وق ار هبا.: السُّ  املكان الَّذي يلتقي فيه البائِعون واملشتَـُرون للبضاعة َأو اخلدمات، هبدِف االجتِّ
وداُء: وق السَّ كناية عن فعَّاليَّات اقتصاديَّة تشمل صفقات وعمليَّات غري قانونيَّة، بالرَّغم من َأنَّ التَّسمية مرتبطة   السُّ

ار ببضاِئع باإِلمكان اقتناُؤها بشكل ببضائَِع غري قانونيَّة، مثل املخدِّرات أَو بض اِئع مسروقة، فهي مرتبطة غالًبا باالجتِّ
م" قانوينِّ، لكنَّ الدَّولة تفرض عليها قـُُيوًدا. يرُمُز املصطلح "السُّوق السَّوداُء" ِإىل هذه الصََّفقات، الَّيت جتري "يف الظَّال

 خارج جمال رؤية القانون.
وق الرَّماِديَّة طاٌر للحصول على قروض ماليَّة خارج النِّظام املايلِّ املَؤسَّسايتِّ مثل املصاِرف. قروٌض كهذه : هي إِ السُّ

فة كبرية. تُعطى عموًما، ملن يلَقى الرَّفض ِمَن النِّظام املايل املَؤسَّسايتِّ، أَلنَّ وضعه املادِّيَّ يُعترب خطرًا، وِإعطاُؤُه فيه جماز 
ُدها املصاِرف.الفوائِد املفروضة هنا أَعلى ب  كثري ِمَن الفوائِد الَّيت حتدِّ

: مصطلح اقتصاديٌّ يعين مبلًغا ماليًّا ِإضافيًّا يدفعه املقَِّتض ِإىل املـُقِرض مقابل استعماله للنـُُّقود لفَّتة زمنيَّة الفائَِدة
 معيَّنة. 

بية والتَّعليم، والصِّحَّة وما شابََه ذلك. إِلعطاِء هذه اخلدمات،  الضَّراِئب: تزوُِّد احلكومة مواطنيها خبدماٍت كاأَلمن والَّتَّ
 جتيب احلكومة من كلِّ مواطن مبلًغا معيـًَّنا مقابل هذه اخلدمات. هذا املال ُيَسمَّى "ضريبة".
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ْخل لشركة/مجعيَّة/فرد. الضَّريبة الَّيت تُدَفُع هي ِمَن الدَّخل اخلاضع  : تفرض الدَّولة ضريبًة على كلِّ مدخولضريبة الدَّ
 للضَّريبة، َأي من َدْخِل اإِلنسان بعد اقتطاع كلِّ ما هو ُمعًفى ِمَن الضَّراِئب، َوفًقا للقانون.

التَّسويق. بدًءا ِمَن املنِتج : ضريبٌة َتِصُف القيمة املضافة يف كلِّ مرحلة يف تسلسل اإِلنتاج أَِو ضريبة القيمة اإِلضافيَّة
مرورًا ببائِع اجلملة، َوانتهاًء ببائِع املفرق. ضريبة القيمة اإِلضافيَّة هي الفارق بني سعر املنتج يف بداية ِإنتاجه وحَّتَّ 

ُدها الدَّولة، ويكون مشمواًل يف سعر املنتجات.  ابتياِعِه من ِقَبل املستهلك. فهي نسبة ثابتة حتدِّ
بلٌغ ِمَن املال حيصل عليه الشَّخص )املقَِّتض( من شخٍص آخَر، أَو َأيِّ جسٍم مايلٍّ آخر، بشرط ِإعادته يف : مالَقْرض

مواعيد ُمدََّدة، وحبسب شروط القرض. شروط القرض تكون معروفة ُمسبَـًقا )مثاًل مبلغ الفائِدة املدفوعة ِإضافًة ِإىل 
 مبلغ رأِس املال(.

من بطاقات الدَّْين ُتصِدرُها شركات التَّسليف. ُتستخَدم البطاقة كوسيلة للدَّفع بداًل ِمَن اأَلوراق : نوٌع بطاَقُة االْئِتَمان
ُدها الزَّبُون يف موعٍد مَتَأخِّر َأكثر. عندما يستخدم الش خص بطاقَة اْئِتَمان، فهو عمليًّا يْأخُ  ُذ النَّقديَّة. غالًبا ما ُيَسدِّ

ُدُه خالل الشَّهر َأو يف مواعيد مستقبليَّة خالل السَّنة.قرًضا من شركة التَّسليف، ُيسَ   دِّ
حساٌب مايلٌّ تديره مَؤسَّسة مصرفيَّة، يَِتمُّ فيه تسجيل رصيد بطاقة الزَّبون. ميكن َأن يكون الرَّصيد  ِحَساُب الَمصِرف:

ة للمصِرف. اجليل الَّذي ُيسَمح فيه فتُح حساب يف ِإجيابيًّا أَو سلبيًّا. على الرَّصيد السَّليبِّ يدفع الزَّبُون فوائِد ِإضافيَّ 
 سَنًة.  16املِصرف هو 

أَداة يقَّتحها املصِرف على زبائِنه. يُِتيُح برنامج التَّوفري ِإيداع نقود بشكٍل شهريٍّ َأو سنويٍّ، أَو كِإيداع  برنامج توفير:
د "ُمطَّات خروج" لسحب الرَّصيد. ميزة ِإضافيَّة لربنامج التَّوفري ملرٍَّة واحدة. تُودَُع النـُُّقود لفَّتة ُحدَِّدت ُمسبًقا مع حتدي

 أَنَّه جيمع فوائِد لصاحل صاحب التَّوفري، وهذا َوفًقا لشروط الربنامج.
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َفَقات )الَمصُروفَات( –الُملَحق )ه(    جدول المدخوالت والن َّ
 لربنامج.يدخُل كلُّ مشَّتك ِإىل جدول ِإكسل يف املوقع املرافق ل

 نطلب من كلِّ مشَّتك تعِبَئة املدخوالت والنـََّفَقات الشَّهريَّة اخلاصَّة به، حبسب البنود الظَّاهرة يف اجلدول.
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 اللَِّقاُء الَعاِشُر: زِيَارَُة الَمصِرف
اَلدف من زيارة َأحد فروع املصرِف، هي ِإتاحة الفرصة أَمام الشَّباب والفتيات للتَّعرُّف من قريب على ماهيَّة املصاِرف 

يف ِإسرائِيل، وما هو اَلدف من وجودها وكيف تعمل، وللتَّعرُّف على مصطلحات َأساسيَّة مثل: حساٌب َجاٍر، 
 وما شابََه ذلك. وفائِدة، واحلساب السَّالب، َوِإدارة حساب،
 نقترُح لهذا اللِّقاِء عدداا ِمَن اإِلمكانيَّات: 

 . جولة أَلحد املصارف احمللِّيَّة. 1
 )التَّنسيق عن طريق مدير املصِرف(    

بية املاليَّة2  -. تقيُم مصارُف عديدٌة ورشاِت عمل ألَبناِء الشَّبيبة يف موضوع التَّعرُّف على املصِرف َأِو الَّتَّ
 -ي طفاُحوتمزراح 

    -category/mizrahi-he-tefahot-mizrahi-tefahot.co.il/he/Bank/about-https://www.mizrahi
mmunity/Pages/financeadducation.aspxco-tefahot 

 
 -بنك الُعمَّال

http://money.ort.org.il/ 

 
 بنك ديسكونت -. زيارة ملتحف املال 3

https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/herzelilinblum-museum/children-
activities 

 
 -. فعَّاليَّة مع بنك ِإسرائِيل4

      http://www.boi.org.il/he/Education/Pages/Default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Bank/about-mizrahi-tefahot-he-category/mizrahi-tefahot-community/Pages/financeadducation.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Bank/about-mizrahi-tefahot-he-category/mizrahi-tefahot-community/Pages/financeadducation.aspx
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Bank/about-mizrahi-tefahot-he-category/mizrahi-tefahot-community/Pages/financeadducation.aspx
http://money.ort.org.il/
https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/herzelilinblum-museum/children-activities
https://www.discountbank.co.il/DB/private/discount-group/herzelilinblum-museum/children-activities
http://www.boi.org.il/he/Education/Pages/Default.aspx
http://www.boi.org.il/he/Education/Pages/Default.aspx
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ِبيَبِة الَعاِمَلِة َوَواِجَباتُ َها  اللَِّقاُء الَحاِدَي َعَشَر: ُحُقوُق الشَّ
اجلمعيَّة العامَّة ِلألُمم املتَّحدة وثيقة حقوق اإِلنسان، وُتستخَدم منذ ذلك احلني كمرجع َأساسيٍّ ، أَعلنِت 1948يف سنة 

 ملوضوع حقوق اإِلنسان واملواطن. حلقوق اإِلنسان جوانب عدٌَّة: حقَُّه يف احلياة، والضَّمري، والدِّين، وحَّتَّ احلقوق االقتصاديَّة
يف العمل، ويف توفُّر شروط عمل عادلة، والرَّاحة، والعطلة، وما شابه ذلك. هذا للبالغني، وكم واالجتماعيَّة الَّيت تشمل حقَُّه 

 باحلريِّ عندما نتحدَُّث عن أَوالٍد أَو أَبناِء الشَّبيبة.
ن يف العامل يعمل فيها كان تشغيل الشَّبيبة أَمرًا شائًِعا، خاصًَّة يف أُوروبَّا والعامل َأمجع )وحَّتَّ اآلن توجد أَماك  19يف القرن الـ

اأَلوالد يف ِسنٍّ صغرية جدًّا(. لقد طُرَِحت قضيَّة تشغيل اأَلوالد يف َأحاديث ذات عالقة حبقوق العاِمِلني. تشغيل األوالد ليس 
يد اجليل وأَنواع صبغة االستغالل املمنهج الَّذي ُيشكُِّل خطرًا على حياة اأَلوالد، ومينُعُهم من حقِّ التَّعليم. لذلك فقد ََتَّ حتد

 معيَّنة ِمَن العمل. 
ُد تعليمات واضحة: ما املسموح وما املمنوع يف 1958تشغيل الشَّبيبة  -يف ِإسرائِيل، ُحدَِّد تشغيل الشَّبيبة ِبقوانني ، وحيدِّ

 تشغيل أَبناِء الشَّبيبة. 
روع يف حاالت خرق احلقوق والقانون، هي أُموٌر تعرَّف أَبناُء الشَّبيبة على بنود القانون ومفاهيمها، ومعرفة اأَلدوات للشُّ 

هم أَينما  ضروريٌَّة للمجموعة السُّكَّانيَّة املعنيَّة والَّيت ميكُن َأن تكوَن قابَِلًة لالستغالل، ولكوَّنم من بين البشر فُهم يعرفون حقوق
 كانوا.

 اأَلهداف: 
 توضيح املعىن الشَّخصيِّ للحقِّ والواجب. .1
 ود قانون تشغيل الشَّبيبة وحقوقهم.التَّعرُّف على بن .2
 التَّعرُّف على اأَلجسام واَليَئات العاملة حلفِظ قانون تشغيل الشَّبيبة وتطبيِقِه.  .3

 

 جمرى اللِّقاء:
 دقيقة( 20حقوِقي وواجباتي ) -القسم )أ(

 اأُلوىل احلُقوق، والثَّانية الَواِجبات. -نرسم على اللَّوح خانـَتَـنْيِ 
 على املشاركني:نطرح السَُّؤال 

 ما هي حقوقكم كأَبناِء شبيبة؟          
 ما هي واجباتكم كأَبناِء شبيبة؟           

، يف املدينة، َمَع الزُّمالِء(  ُد على جوانب احلياة املختلفة: العائِلة، وحدة ترقية الشَّبيبة، يف احليِّ  )نشدِّ
 مَّت؟ ملاذا حصل هذا برَأِْيُكم؟. هل توجد حالة خلرق حقوقكم؟ حالة استغالل؟ 1نوضِّح: 
 ماذا تفعلون عند حدوِث أَمٍر كهذا؟ ِإىل من تتوجَُّهون طلًبا للمساعدة؟         
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 . هل أَنتم ملتزمون بواجباتكم؟ مَّت ال يكوُن اأَلمر كذلك؟ 2        
 

بيبة ) -القسم )ب(   دقيقة( 35قانون تشغيل الشَّ
 شغيل الشَّبيبة ونشرح مفهوم كلِّ بند. )امللحق )أ((نعرض أَمام املشاركني بنوَد قانون ت

نقسم اجملموعة ِإىل جمموعاٍت فرعيَّة، حتُصُل ُكلُّ واحدة على ورقة حلاالت معيَّنة، ويُطلب من َأعضاِء اجملموعة تسجيل 
 حق )ب((َأيَّ البنود َتَّ خرُقها، وما الَّذي ميِكُن القياُم ِبِه أَماَم املشغِّلني ِإزاَء ذلك. )املل

 

 َُتَثُِّل كلُّ جمموعة فرعيَّة احلالَة أَمام اجلميع.
 

 دقيقة( 20نتصرَُّف ِضدَّ االستغالل ) -القسم )ج(
نعرُِّف املشاركني على املنظَّمات املختلفة الَّيت تعمل حلفظ حقوق الشَّبيبة يف حاالت االستغالل، َوخنترب خدماهتا، 

 يها. وُناحاهتا، وكيف ميكن التـََّوجُّه إِل
 )نضغط على الرَّابط(

 املنظَّمة املهنيَّة للشَّبيبة العاملة واملتعلِّمة
 كل  احلقوق

 خدمات التَّشغيل يف ِإسرائِيل
 

بيبة العاملة إِلعطاء محاضرة  مالحظة: ِإمكانيَّة ُأخرى لتمرير هذه الوحدة، هي دعوة ممثِّل المنظَّمة المهنيَّة للشَّ
 الموقع(بهذا الُخُصوص. )تفاصيل في 
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بيبة العاملة –الُملَحق )أ(   قانون الشَّ
. ننَصُح مبراجعة القانون قبل الشُُّروع بالبحث عن 1953 -قانون تشغيل الشَّبيبة -تشغيل الشَّبيبة ُمثَبت يف قانون

العيش بكرامة. يضع عمل. قانون تشغيل الشَّبيبة هو قانون َحاية، هدفُُه تأمني حقوقكم كأَبناِء شبيبة، ِإىل جانب 
ُد تعليماٍت واضحة بشأن ساعات العمل، َوساعات االسَّتاحة، َوتعليمات  هذا القانون يف مركزه أَبناَء الشَّبيبة، وحيدِّ

 اأَلمن والسَّالمة، وتعلُّمكم وأَمنكم.
 جيل التَّشغيل .1

 15ومل يبلغوا بعد الـ 14لغوا ِسنَّ الـ. الشَّباب الَّذين ب14خالل العطلة الصَّيفيَّة، مُينع تشغيل من هو دون سن الـ
سنة يشتغلون أَعمااًل خفيفة، غري مْؤِذية لصحَّتهم ومنوُِّهم. خالل السَّنة الدِّراسيَّة، ُيسَمُح بتشغيل الشَّبيبة من سن 

 وما فوق، بشرط عدم سريان قانون التَّعليم اإِللزاميِّ عليهم.  15
 بطاقة عمل .2

قانون إِلبطاِل بطاقة العمل ألَبناِء الشَّبيبة، وحَّتَّ ِإَّناِء مشروع القانون، ُتستبدل بطاقة  تعمل وزارة االقتصاد على سنِّ 
 العمل بتصديٍق طيبٍِّّ وصورة َعِن اَلويَّة للعامل أَو لوالديه، أَمام مراقيب وزارة االقتصاد. جيُب ِإيداُع التَّصديق الطِّيبِِّّ 

 وصورة َعِن اَلوية لدى املشغِّل.
. يف أَعماٍل معيَّنة، يتوجَُّب ِإصدار تصديٍق خاصٍّ صديق الطِّبِّيُّ التَّ  : ِمَن الطَّبيب العامِّ وُيشكُِّل شرطًا لتشغيل الشَّاب 

 من طبيب تشغيل كشرٍط لتشغيله.
 ساعات العمل .3

سبوعيًّا. الشَّباب يف سنِّ ساعًة أُ  40ساعات يف اليوم، وبشرِط َأالَّ يتعدَّى الـ 8باإِلمكان تشغيل أَبناِء الشَّبيبة حَّتَّ 
ساعًة ُأسبوعيًّا. هذا  40ساعات، حبيث ِإنَّ ُأسبوع العمل ال يتعدَّى الـ 9سنًة وما فوق، مُيِكُن تشغيلُهم حَّتَّ  16

ك شرٌط ال ينطبق على أَبناِء الشَّبيبة العاملني، والَّذين ُحدَِّدت َلم شروط ممي زة، حبسب االتِّفاقيَّات اجلماعيَّة، كذل
للعمَّال بِإعاقات جسميَّة معيَّنة، أَو نفسيَّة، أَو عقليَّة، والَّذين يعملون يف مصانع ُمميَّة )مصانع مدعومة من ِقَبل 

 التَّشغيل لساعاٍت ِإضافيَّة غري وارد.  –وزارة املاليَّة يف الدَّولة( 
بيبة في عطلة نهاية اأُلسبوع م السَّبت، وأَبناُء اأَلديان املختلفة اأُلخرى . لليهود العطلة يو ال ُيسَمح بتشغيل الشَّ

 وال ميكن االستْئذان يف ذلك(. )هذا المنُع قاطٌع،بِإمكاَِّنِم االختياُر بني يوَمِي اجلُُمعة أَِو اأَلحد. 
 االستراحات .4

م، منها على دقيقة للرَّاحة ولتناول وجبة الطَّعا 45ساعاٍت، ِمَن الواِجِب ِإعطاُء اسَّتاحة  6بعد عمٍل متواصل لـ
األَقل نصف ساعة متواصلة. االسَّتاحة على حساب العامل، وللمشغِّل احلقُّ يف خصم هذا الوقت ِمَن الرَّاتب. ِمَن 

 املهمِّ ترتيُب ذلك َمَع املشغِّل منًعا حلدوِث سوِء فهم.
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 المناوبات اللَّيليَّة .5
ُد القانون منع تشغيل أَبناِء الشَّبيبة دون سن الـ  سنًة، بني الثَّامنة مساًء وحَّتَّ الثَّامنة صباًحا.  16حيدِّ

 18سنًة وحَّتَّ ِسنِّ  16بني السَّاعات العاشرة لياًل والسَّادسة صباًحا، ال ُيسَمُح بتشغيل أَبناِء الشَّبيبة من ِسنِّ 
، ويف  ظروٍف معيـََّنة، حبيث ال تتعدَّى السَّاعة احلادية عشرَة لياًل.  سَنًة، ِإالَّ يتصريح خاصٍّ

يُرَجى التَّوجُّه هاتفيًّا لوزارة االقتصاد على الرَّقم:  -ِلطََلِب احلصول على تصاريح عمل لساعات اللَّيل
7347440-03. 

 تسجيل ساعات العمل .6
من واجِب ااملشغِّل ِإجراُء تسجيل دقيق لساعات عمل الشَّبيبة. ِإذا مل يَِتمَّ ذلك بوساِئَل تكنولوجيَّة، فـََيِجُب تصديق 

هذه السَّاعات يف َّناية كلِّ يوِم عمٍل بتوقيٍع ِمَن املشغِّل والعامل. ننصح بتشجيع الشَّبيبة العاملة بِإجراِء تسجيل 
عمل. أَيُّها الشَّبيبة: ال تعتمدوا على املشغِّل يف هذا اأَلمر، َبِل اشَّتوا َأِجندة بسيطة منفصٍل ألَيَّام وساعات ال

ساعَة البداية وساعة اإِلَّناِء ومدََّة االسَّتاحة. ِإذا كان مشغِّلكم صادقًا وأَميًنا،  -وسجِّلوا فيها كلَّ يوم وكلَّ ساعة
 فسُيوقِّع لكم وبكلِّ سرور على تسجيلكم. 

بيبة العاملةَأجُر ال .7  حدِّ اأَلدنى للشَّ
حَّتَّ ِإذا رغب أَبناُء الشَّبيبة يف العمل مقابل راتٍب منخفض نسبيًّا، فعلى املشغِّل دفع َأجٍر حِبَدٍّ أَدىن مقابل وظيفة  

 فة.ساعة شهريًّا(. حُيَسُب َأجر احلدِّ اأَلدىن بشكل نسيبٍّ لنسبة الوظي 173ساعة ُأسبوعيًّا أَو  40كاملة )حَّتَّ 
بيبة، ابتداءا من نيسان   2015َأجر الحدِّ اأَلدنى للشَّ

اتب الّشهرّي )حتَّى   الجيل  أَجر ساعة عمل ساعة عمل( 40الرَّ
 ₪ 18.82 ₪ 3,255.00 16حتَّى جيل 
 ₪ 20.16 ₪ 3,487.50 17حتَّى جيل 
 ₪ 22.31 ח"ש3,859.50 18حتَّى جيل 

ن )َوفًقا لتعريفه قانونّيًا(  ₪ 16.13       ח"ש 2,790.00     متمرِّ

 ₪ 25.00 ₪ 4,650.00 ساَعًة أُسبوعيَّة( 43بالغ )حتَّى 

 
فر ِإلى مكان العمل .8  السَّ

 26,4على املشغِّل دفع تكاليف السَّفر من مكان السَّكن وحَّتَّ مكاِن العمل ذهابًا وِإيابًا، حبيث ال يتعدَّى املبلغ 
ِه اأَلدىن ألَبناِء الشَّبيبة حَّتَّ يصلوا أَماكن عملهم. على املشغِّل  شاقاًل لكلِّ يوم عمل. على املشغِّل ِإرجاع املبلغ حبدِّ

 للشَّبيبة وساِئل مضمونة لوصوَلم بسالم ِإىل بيوهتم.  التََّأكُُّد من َأنَّ 
ى "فترة تجربة" َأو "فترة تَ َعلُّم" .9  ال يوَجُد ما ُيسمَّ

 كلُّ ساعات عمل الشَّبيبِة، تستوِجُب دفعها بالكامل من ِقَبل املشغِّل، مبا فيها فَّتة تعلُّم أَو جتربة. 
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فع لقاَء األَيَّام . 10       التَّحضيريَّة وجلسات العمليجب الدَّ
 األَيَّام التَّحضرييَّة وجلسات العمل، هي جزٌء ال يتجزَّأُ ِمَن العمل؛ حبيث يُدَفُع مقابل كلِّ ساعة حتضرييَّة،           
 أَو جلسة، أَو ُماضرة، وكذلك االستكماالت التَّحضرييَّة للُمخيََّمات الصَّيفيَّة.         

 ، فتَأكَّدوا من عدم خصم ضريبة تأمني وطينٍّ. 18ِإذا كنتم يف ِسنِّ أَقلَّ من  -راِئبغير مسموح خصم ض. 11
 فهذا من واجب املشغِّل.       

 

يّ  . مواطُنو دولة ِإسرائِيل دون سن الـضريبة التَّأميِن الصِّحِّ   18: الشَّاب العامل ال يدفع ضريبة التَّأمني الصِّحِّيِّ
 تأميًنا صحِّيًّا دون مقابل.   -ِئيٍّ بشكٍل تلقا –ُمَؤمَُّنون 

 . َغَرامات وُعُقوبات12
 مُيَنع فرُض غرامات أَو عقوبات، َوال ُيسمح بَأيِّ خصٍم ِمَن الرَّاتب، بسبب "غرامة" أَو "َأضرار" وما      
 ٍد...(شابََه ذلك، مادام القانون ال يسمح بذلك. )حَّتَّ َوِإْن كسرَُت كأًسا أَو صحًنا بغرٍي قص     

 . قانون ِإعالم العامل13
 الَّذي يعمل ِمَن الواِجِب تسليم العامل اَلدف من قانون ِإعالم العامل، هو توضيُح ِإطار عمله وحقوقه وواجباته.     
 التَّشغيل، يوًما على األَقلِّ منوذًجا فيه التَّفاصيل التَّالية: هويَّة املشغِّل والعامل، َوتاريخ بداية العمل، َوفَّتة  30    
 َوتفاصيل العمل، َوتفاصيل املسُؤول املباشر َعِن العامل، َوَأجر العامل لكلِّ ساعة عمل، َومدَّة ساعات العمل     
اليوميَّة، وَكذلك أَيَّة معلومات ُأخرى من شأَّنا َأن تـَُوضَِّح للعامل ما هو املطلوب، وما هو املتوقَّع منه خالل فَّتة     

 تشغيله.
 خدمتكم. في 14

 ِإدارة التَّنظيم والتَّطبيق يف وزارة االقتصاد يف خدمتكم، لكلِّ ُسَؤال أَو استيضاح بشأن تشغيل الشَّبيبة:      
 -Achifa      03-6828677فاكس      03-7347172:   هاتف لواُء تل أَبيب والمركز

m@moital.gov.il 
 -Achifa      02-6240471فاكس      02-6662046هاتف              لواُء الُقدس:

j@moital.gov.il 
مال:  -Achifa      04-8613906فاكس      04-8613860هاتف      لواُء حيفا والشَّ

tz@moital.gov.il 
 -Achifa      08-6264055فاكس      08-6264050هاتف             لواُء الجنوب:

d@moital.gov.il 
 

  008-354-3541جميب صويتٌّ للشََّكاوى: 
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 מינהל ההסדרה והאכיפה -موقع اإِلنَّتنتِّ إِلدارة التَّنظيم والتَّطبيق

بيبة العاملة حاالت لحقوق ال –الُملَحق )ب(   شَّ
 الحالة اأُلولى: 

أَنت تعمل يف وظيفة مبناوبات أُسبوعيَّة ثابتة. يف اأُلسبوع اأَلخري، َأخربك مدير عملك أَنَّك لن تتمكَّن من ترك 
مناوبتك يف الوقت احملدَّد، وبسبب كثرة الزَّباِئن عليك البقاُء ساعًة ِإضافيَّة. أَنت تعرف َأنَّ عاِمِلنَي آخرِيَن يعانون ِمَن 

َت يف اأَلمس لقاَء زمالِئك، واللِّقاُء قد أُلِغَي مرَّتـَنْيِ بسبب العمل اإِلضايفِّ، ِإالَّ َأنَّ املدير وَتاًما املشكلِة نفِسها. َوَعدْ 
قبل خروجك، يطلب منك البقاَء ساعًة ِإضافيَّة ُأخرى. عندما قرَّرَت اإِلجابة بالنَّفي، قال لك ِإذا مل تبَق ساَعًة 

 ناوبة الكاملة. ِإضافيًَّة، فلن يدفع لك َأجر امل
 

 هل َتَّ خرق قانون تشغيل الشَّبيبة؟ 
_____________________________________________________ 

 فما الَِّذي مُيِكُن ِفعُلُه؟  -ِإذا َتَّ اخلرق
_____________________________________________________ 

 
 

 الحالة الثَّانية: 
كثر من شهر، وتنتظر بفارغ الصَّرب راتبك الشَّهريَّ اأَلوَّل. يف كلِّ مرٍَّة تسَأُل مدير احمللِّ َعِن أَنت تعمل يف ُملِّ بيتزا ألَ 

 الرَّاتب، يكوُن ادِّعاُؤُه َأنَّ النـُُّقود غري متوفِّرة حاليًّا، لكن عندما تـَتَـَوفَـُّر النُّقود سيدَفُع لك.
  

 هل َتَّ خرق قانون تشغيل الشَّبيبة؟ 
_____________________________________________________ 

 فما الَّذي ميِكُن ِفعُلُه؟  -ِإذا َتَّ اخلرق
_____________________________________________________ 

 
 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/9A74A6C7-F74C-44D9-B131-5574F05E72DD.htm
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 الحالة الثَّالثة:
َأنَّ أَوَّل أُسبوَعنْيِ مها فَّتة لقد َتَّ قبولك كناِدٍل يف َأحد الفنادق. مدير قسم الطَّعام واملشروبات يف الفندق، َأخربََك 

.  تدريب، لذلك فلن تتلقَّى َأجرًا لقاَءمُها بِادِّعاِء َأنَّ الغالبيَّة ال يصُمُدون حَّتَّ يوَمنْيِ
 

 هل َتَّ خرق قانون تشغيل الشَّبيبة؟ 
_____________________________________________________ 

 ُن ِفعُلُه؟ فما الَِّذي ميكِ  –ِإذا َتَّ اخلرق 
_____________________________________________________ 

 
 الحالة الرَّابعة: 

ق. َأخربك صاحب الصَّالون َأنَّ َأجرك هو اإِلكراميَّات ِمَن الزَّباِئن  أَنَت تعمل يف صالون للحالقة كمساعٍد للحالَّ
 فقط.

 
 هل َتَّ خرق قانون تشغيل الشَّبيبة؟ 

_____________________________________________________ 
 فما الَِّذي مُيِكُن ِفعُلُه؟  –ِإذا َتَّ اخلرق 

_____________________________________________________ 
 

 الحالة الخاِمَسة:
ٍر َأكثر ِمَن املتوقَّع، َولذلك َأخربك مسُؤول املناوبة َأنَّ  أَنت تعمل يف قاعة مناسبات. بدَأِت املناسبة يف وقت متَأخِّ

 عملك سينتهي السَّاعة الواحدة بعد منتصف اللَّيل؛ لكن ال تقَلْق فالسَّفر ُمَؤمَّن. 
 

 هل َتَّ خرق قانون تشغيل الشَّبيبة؟ 
_____________________________________________________ 

 فما الَِّذي مُيِكُن ِفعُلُه؟  –ِإذا َتَّ اخلرق 
_____________________________________________________ 
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 اللَِّقاُء الثَّاِني َعَشر: َحلُّ ِصَراَعاٍت َداِخَل الَعَمل
الصِّراعات هي جزٌء ال يتجزَّأُ من حياتنا. حتدث يف أَقرب اأَلماكن إِلينا، سواٌء َأكاَنت داخل العائِلة أَم يف البيت، أَم 

 بني اأَلصدقاِء، أَم يف مكان العمل. 
ِء، أَم يف السُّلوك وطبيعة مصدر الصِّراعات واسع ومرتبط بالتَّنوُِّع بني أَفراد بين البشر، سواٌء َأكان يف التَّوجُّه أَم يف اآلرا

 الفرد. تشمل مركِّباٍت شخصيَّة وبني شخصيَّة. 
الشَّباب يف ضائِقة ومنعزُِلون، وُمشبعون بالصِّراعات. غالبيَّة الصِّراعات مصدرها مواجهتهم ملبادِئ وقوانني اإِلطار 

لغني املوجودين يف ُميطهم، سواٌء َأكانوا املوجودين فيه، وقدرهتم أَو عدمها على تقبُّل السُّلطة ِمَن اأَلشخاص البا
 معلِّمني أَم أَولياء أُُمور. 

كذلك ملكان العمل يُوَجُد ِإطار بِقوانني واضحة، وَأحيانًا صارَِمة. كذلك املدير َأِو املديرة يف مكان العمل ُهم 
 َأشخاٌص لديِهِم السُّلطة، وجِيُب َأن نعرف كيف نواجههم عند حدوث صراع.

العديُد من أَبناِء الشَّبيبة عن أَماكن عملهم بسبب سلوٍك غري ُمالِئٍم، مصدرُُه غياب وساِئل املواجهة َمَع السُّلطة ُفِصَل 
 هذا. َوَمَع الصِّراع. ِإنَّ تـََعلَُّم وساِئل التَّواصل بني الشَّخصي  السَّليم واجليِّد يف مكان العمل هو مهارٌة َأساسيَّة يف عاملنا

 اأَلهَداف: 
 ِاختبار الصِّراعات الَّيت ميكن َأن تتطوََّر يف مكان العمل. .1
 ِإعطاُء فرصة ملشاركة صراعات الشَّبيبة يف أَماكن عملهم. .2
 ممارسة وساِئل ملواجهة الصِّراعات يف أَماكن العمل. .3

 
 جمرى اللِّقاء:

 دقيقة( 25التَّناُزُل أَو عدم التَّناُزل ) -القسم )أ(
 بطاقات ُكتب عليها: تنازل/رفض/تسوية )امللَحق )أ(( 3نوزِّع على كلِّ مشَّتك 

 تنازل/رفض/تسوية وشرح االختيار. -نقرأُ قائِمة اجُلَمل )امللحق )ب((، وبعد كلِّ مجلة نطلب التَّصويت
 نطرح السَُّؤال: على ماذا تتخاصم النَّاس؟ على ماذا ختتلف؟

 على ماذا تتخاصمون؟ ختتلفون؟ ملاذا؟
 ضون؟ تتوصَُّلون لتسوية؟ مَّت تتنازلون؟ ترف

 ما هو سعر اخلدمات والنِّزاعات؟
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 دقيقة(  25قصٌص من أَماكن العمل ) -القسم )ب(

كيف تطوََّر؟ مع من؟ كيف   -نطلب ِمَن املشَّتكني ِإخبار قصَّة على خصام/نزاع/صراع حصل معه يف مكان العمل
 انتهى؟ هل خلََّف وراَءُه مثٌن؟

 ما هي َأسباب الصِّراع، وما الَّذي أَدَّى ِإىل تطوُّر هذه اأَلسباب؟  -نسَأُل بقيَّة اجملموعة
 

 دقيقة( 25قصَّة ُمعادة ) -القسم )جـ(
 خنتاُر ِإحدى القصص الَّيت َوَرَدت يف القسم )ب(، نطلب ِمَن املشاركني َتثيلها. 

 َتثيل احلالة َتاًما كما كانت. -يف املرَّة اأُلوىل
 مشَّتك يف َتثيل اآللة َأن يعبـَِّر عن َأحاسيسه يف َأعقاب النِّزاع.  نطلب من كلِّ  -نتوقَّفُ 

 هل كان ِمَن املمكن التَّصرُّف بشكٍل آخر؟ كيف؟ -نسَأل اجملموعة
 نطلب َتثيل احلالة مرًَّة ُأخرى، وهذه املرَّة مع طريقة حللِّ الصِّراع. -يف املرَّة الثَّانية

 مرٍَّة بقصٍَّة جديدة()باإِلمكان ِإعادة املشهد كلَّ 
 ماذا تعلَّمتم عن حلِّ الصِّراعات/النِّزاعات من هذه املمارسات؟  -يف النِّهاية نطرح السَُّؤال

 هل تعرفون طراِئَق ُأخرى؟                           
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 امللَحق )أ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

َناُزل  التَّ

 

ْفض  الرَّ

 

 التَّسِوَية
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 ُجَمل –الَملَحق )ب( 
 

o .أَنا وَأخي الص غري نتشاجر دائًِما بسَبِب جهاز التَّحكُّم عن بُعٍد اخلاصِّ بالتَّلفزيون 
o .ُعْدُت ِمَن التَّعليم ُمرَهًقا، َوطَلَبْت أُمِّي َأن أُرافقها ِإىل املشَّتيات يف البقالة 
o  ينِكُر ذلك.اكتشفُت َأنَّ صديقي قد سرق هاتفي اجلوَّال. هو 
o .طلب والداي مينِّ البقاَء يف البيت مساَء اجلمعة، لكنَّين َمْدُعوٌّ ِإىل حفلٍة عند صديقي 
o .  قرََّرِت املعلِّمة أَنَّين أَنا َمْن أُزعج أَثناَء احلصَّة، َفطََلبت مينِّ مغادرة الصَّف 
o .رئِيسي يف العمل يرفض حتريري للتَّعليم 
o  َا رأ  تين َأحتدَّث مع فتاٍة ُأخرى.صديقيت خاصمتين أَلَّنَّ
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 اللَِّقاُء الثَّاِلَث َعَشر: َخلُق الَعاَلقَات
Networking.وبالعربيَّة "َخلُق العالقات" هي مهارة يف غاية اأَلمهِّيَّة يف عامل العمل ، 

جتاريَّة مع دولة ُأخرى، كان امللوك ُيصاِهُروَن يف املاضي، عندما كانت دولٌة ما ترغب يف ِإرساِء عالقات دبلوماسيَّة أَو 
 بعضهم بعًضا من َأجل توطيد العالقة.

اليوم َوبكبسة زرٍّ واحدة، نتمكَُّن من خلق عالقات وصداقات ونتابع َأخبار من ُنصاِدقـُُهم وَأحواََلُم َوَأعماَلم أَوَّاًل 
 اد عمٍل. بَأوَّل، ونسَأَلُم ِإذا كان بِإمكاَِّنِم مساعدتنا يف ِإجي

يدور احلديث يف هذا اللِّقاِء حول التَّعرُّف على َأساليب وَأصناف العالقات، باأَلساس شبكة العالقات وكيفيَّة 
 ِإجيادها. 

 اأَلهداف: 
 ( وَأمهِّيَّته يف سوق العمل. Networkingَأن يتعرََّف املشاركون على مصطلح ) .1
َدة  .2  ِمَن العالقات.َأن يتعرََّف املشاركون على أَنواع متعدِّ
 َأن ميارس املشاركون عمليَّة البحث عن عمل، عن طريق شبكات التَّواُصل االجتماعيَّة.  .3

 
 جمرى اللِّقاء: 

 دقيقة( 20شبكة العنكبوت ) -المرحلة )أ(
 نطلب من كلِّ مشَّتك كتابة َأيِّ شيٍء حباجة له على بطاقة صغرية )غرض ما، خدمة معيَّنة، عمل، معلومة، ...(

لب منُهُم الوقوف بشكٍل دائِري . نْأُخُذ لفََّة ِخيطان صوفيَّة، ونسَأُل من منكم يرغب يف عرض شيٍء ما هم حباجٍة نط
 إِليه. املشاركون اأَلواِئل مُيسكون اخليطان. 

َّتكه(. بعد نسَأل بقيَّة املشاركني من يستطيع مساعدته وكيف، فنمرِّر له استمراريَّة اخليط )كلُّ من يستقبل اخليط ال ي
 مساع ِإجابة املشَّتك الثَّاين، نقول ما هو الشَّيُء الَّذي حنتاجه، َوَهُلمَّ َجرًّا.

 كتمثيل لشبكة عالقات(.  -)املفروض َأن تتكوََّن بني املشاركني شبكة عنكبوت
 دقيقة( 15َأصناف العالقات ) -المرحلة )ب(

 . نسَأُل: ما هي أَنواع العالقات الَّيت تعرفوَّنا؟ 1
 )عائِليَّة، صداقات، جريان، جمموعات اجتماعيَّة، جتاريَّة، تعليميَّة(

 َأيٌّ منها تُعَتبَـُر عالقات متينة وقويَّة، وأَيُّها ضعيفة؟
 العائِلة، الصَّداقات، املعارف( -)قويَّة= قرابة عاطفيَّة. باإِلمكان التَّواُصل مباشرة

 ة وصل(حباجة حللق -)ضعيفة= القرابة العاطفيَّة ضعيفة
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 ملن ميكننا التَّوجُّه إِليه بسهولة، َوِلَمن يكوُن التَّوجُّه إِليه َأكثر صعوبة؟ ملاذا؟ 

 من بِإمكانه تعجيل أُُمورنا يف ِإجياد عمل؟
 

 . نعطي شرًحا عن أَنواع العالقات )امللَحق )أ((3
 

 دقيقة( 25شبكات التَّواُصل االجتماعيَّة ) -المرحلة )ج(
 ُنري تعارفًا ومقارنة مع شبكات التَّواُصل االجتماعيَّة. 

نقسم اجملموعة ِإىل أَزواج. خيتاُر كلُّ زوٍج شبكًة اجتماعيَّة واحدة )فيسبوك، لينكدين، تويَّت، ِإنستغرام(، وحيلُِّل مركِّبات 
 الشَّبكة حبسب ورقة عمل )امللَحق )ب((

 

 

 ( دقيقة 20خريطة عالقاتي ) -المرحلة )ج(
خيطُِّط املشاركون خريطة عالقاهِتِم الشَّخصيَّة )امللحق )ج((، وخيتربُوَن َمن ِمن زمالئِِهِم املوجودين على اخلريطة بِإمكانه 

 تقدمي املساعدة له بَّتقية طموحِهِم التَّشغيلي .
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 َأنواع العالقات –الُملَحق )أ( 
  -باإِلمكان التَّعلُّم املزيد عن أَنواع العالقات من خالل الرَّوابط التَّالية

 ظاهرة العامل الصَّغري )ويكيبيديا( 
 ستُّ درجات ِمَن التَّباُعد )ويكيبيديا(

 مقال يف جريدة )هآرِْتس( -الفيسبوك يُعلن: العامل َأصغر ممَّا تصوَّرَت
 YNET -مل تتوفَّر لديكالواسطة )احملاباة( شيٌء سيٌِّئ ِإذا 

 ويكيبيديا -احملسوبيَّة )احملاباة(
 

َمة برنامج شبكات(  عالقات عموديَّة، عالقات أُفُِقيَّة )نقاًل عن مقدِّ
: عالقات أُفُِقيَّة وتشَمُل َأشخاًصا من دوائِر احلياة القريبة لنا، مييِّزها  -منيـُِّز نوَعنْيِ من شبكات التَّواُصل االجتماعي 

ُصل املباشر ذو الطَّبيعة العاطفيَّة، والعالقات العموديَّة، وتشمل عالقاٍت تنجح يف اجَلْسر بني َأشخاص من دوائِر التَّوا
اجتماعيَّة بعيدة. العالقات العموديَّة أَوسع وتكون بني َأشخاص من مراكز خمتلفة، عن طريقهم ميِكُن تطوير جمال 

 واسع ِمَن الفرص وعالقات ُأخرى.
السَّبعينيَّات، يكرُِّر الباحثُون َأنَّ العالقات العموديَّة، الَّيت تشمل عالقات قصرية أَو طويلة، ضعيفة ِمَن  منذ بداية

النَّاحية العاطفيَّة، ومييِّزها تواُصٌل مصطنع ال خيلو ِمَن النِّفاق، وهي الشَّبكات الَّيت تدعم خلق فرص يف سوق العمل. 
َ أنَّ  -يت ُتشكُِّل ُجُسورًاالَّ  –داخل العالقات العموديَّة  هناك العالقات األُفقي ة ذاُت التُّكاُفِؤ النِّسيبِّ يف املركز، ِإالَّ

 العالقات اأَلهمَّ هي تلك العالقات الَّيت تربط بني أَفراد ينتُمون ملراكز ملفتة للنَّظر، من مستويات سلطويَّة مميَّزة. 
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 ة تواُصل اجتماعيّ ورقة تحليل لشبك –الُملَحق )ب( 
 

 ِاسم الشَّبكة االجتماعيَّة الَّيت َتَّ اختيارُها: ___________________________________
 

 ما هي أَهداف الشَّبكة الَّيت ََتَّ اختيارُها؟ )اجتماعيَّة، جتاريَّة، ِإعالنيَّة، جمموعة علميَّة، ...(
________________________________________________________ 

 
 ما هو عدد اأَلشخاص املنتِمني َلذه الشََّبَكة؟ _________________________________

 
 ما هي أَفضليَّات الشَّبكة االجتماعيَّة؟ َ_____________________________________

________________________________________________________ 
 

 ما هي سيَِّئاُت )نواقص( الشَّبكة االجتماعيَّة؟ _________________________________
________________________________________________________ 

 
 هل تـَُرقِّي الشََّبَكة االجتماعيَّة عماًل/وظيفًة وكيف؟ _______________________________

________________________________________________________ 
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 خريطة عالقاتي  -الُملَحق )ج( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 . َأكملوا خريطة العالقات الشَّخصيَّة اخلاصَّة بُكم. باإِلمكان ِإضافة عالقات ُأخرى )دوائِر(.1
، الَِّذي تريدون نقله ِإىل اأَلمام، َأو على العكس، مكان عمل ترغبون يف االخنراط 2 . فكِّروا يف طموِحُكُم التَّشغيلي 

 فيه. 
. َأشريوا ِإىل خريطة العالقات: َمن ِمن بني اأَلشخاص مبقدوره مساعدتكم يف الذَّهاب ُقُدًما لتحقيق طموحكم َأو 3

 ِإجياد َعَمٍل لكم.
ا كيف ميِكُن التَّوجُّه َلذا الشَّخص )باَلاتف، بالربيد اإِللكَّتوين ، بواسطة شخص وسيط، عن طريق شبكة . فكِّرو 4

)... ،  التَّواُصل االجتماعي 



80 
 

 اللَِّقاُء الرَّاِبَع َعَشر: َجوَلٌة ِفي ُمِحيِط َمَكاِن الَعَمل
ن خالل لقاِء عامالت يعَمْلَن يف ِمَهٍن يف جماالت اَلدف من هذا اللِّقاِء هو التَّعرُّف على بيَئات العمل املختلفة م

 خمتلفة.
الغاية ِمَن اجلولة هي ِإتاحة الفرصة للفتيات ملشاهدة عامالت عن قريب، ومتطلِّبات أَماكن العمل، وَكيِفيَِّة اختيار 

 املهنة؟ ماذا تعلَّموا وكيَف اكتسبوا املهنة، وعالقات ساعدهتم، وغري ذلك.
 

 التَّحضير للجولة –الَمرحلة )أ( 
خنصُِّص دقاِئق معدودة قـَُبيل ِإجراِء اجلولة لتحديد توقُّعات، ولتوضيح اأَلسِئلة الَّيت مُيِكن طرحها على العامالت هبدف 

 التَّعرُّف على حياهِتِنَّ املهنيَّة. 
مامك يف العمل؟ ما هي أَمثلة أَلسِئلة: ماذا تعلَّمت؟ ما هي مهنتك؟ ما هو دورك يف العمل؟ ما الَّذي يثرُي اهت

الصُُّعوبات؟ كيف تـَُوفِِّقنَي بني العمل َوالبيت والعائِلة؟ ما هي اأَلِجنَدة اليوميَّة اخلاصَِّة بك؟ َمن يدعمك يف مكان 
 العمل؟ عالقات داعمة يف العمل؟ 

 
 الجولة –المرحلة )ب( 

 ل ُعمَّااًل من وظاِئف خمتلفة. (: الوصول ِإىل مكان العمل )شركة كبرية(، وفيه نقاب1اإِلمكانيَّة )
 (: التَّنسيق مع ُعمَّاٍل من أَماكن خمتلفة والتَّجوُّل بينها. 2اإِلمكانيَّة )

 
 تلخيص الجولة -المرحلة )ج(

 نسَأل املشَّتكني:
املهن؟ الطَّريق . ماذا تعلَّمتم ِمَن اجلولة: عن بيَئة العمل، َوَعِن العالقات بني اأَلشخاص؟ االلتزامات واملسُؤوليَّة؟ 1

 الكتساب مهنة؟ شروط العمل؟
 . َأيُّ املهن/مكان عمل أَثار ِإعجابكم َأكثر؟ ملاذا؟ 2
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 اللَِّقاُء الَخاِمَس َعَشر: َتمِهيٌد ِلُمَباَدرَاٍت ِتَجارِيَّة
ا أَو حاجًة مستِجدَّة. ِإنَّ يقولون: احلاجة أُمُّ االخَّتاع. َوِفعاًل، فقد َجاَءِت اخَّتاعاٌت عديدٌة لَِتُسدَّ نقًصا موجودً 

 تشخيص احلاجة هو اأَلساس للمبادرات التِّجاريَّة. 
َأن تكون مبادرًا ليَس بالشَّيِء املفهوِم ضمًنا، فذلك يتطلَُّب شجاعًة، وحتمَُّل خماطراٍت ِإىل جانب املسُؤوليَّة، 

 فكرًة جيَِّدًة هو مبادر!واحملفِّزات، والدَّعم وحتريك اآلخرين. ليس كلُّ من قال أَو طرح 
شباٌب عديدون يف وحدات ترقية الشَّبيبة، حيُلُمون بِإقامة مشروع جتاريٍّ خاصٍّ هبم، لكنَّ حاالٍت عديدًة ينُقُصها فهم 

 معىن إقامة مشروع كهذا وِإدراُكُه، ِإىل جانب نقٍص يف اأَلدوات إِلقامته.
جتاريَّة، ميكن َأن يكون بداية لفهم مدى جدارة ِإنشاِء مشروع جتاريٍّ خاصٍّ ِإنَّ التَّعلُّم عن ماهيَّة املبادرات ملشاريع 

 بك. 
 اأَلهداف: 

 التَّعرُّف على مصطلح "مبادرات ملشاريع جتاريَّة". .1
 ِاختبار الصِّفات املطلوب وجودها لدى املبادر. .2
 ِاختبار صفات املبادر مقارنة َمَع الصِّفات الشَّخصيَّة للمشاركني.  .3

 
 كيَف اخُترَِعِت اأَلشياُء في العالم؟   -ة )أ(المرحل

 نقرأُ على مسامع املشاركني قصََّة اخَّتاِع َأشياَء خمتلفة )امللحق )أ((
 نسَأُل:
 على ضوِء القصص: ما هي اأَلهداف الَّيت أَلجلها اخَُّتَِعِت اأَلشياُء؟ ما هي احلاجة الَّيت يلبِّيها االخَّتاع؟ -
 الَّذي مُيَيـِّزُُهم؟َمن ُهُم املخَّتعون؟ وما  -
 ما العالقة بني االخَّتاع وبني املبادرة ملشروع جتاريٍّ؟ -

 
 دقيقة( 20صفات المبادر ) -المرحلة )ب(

 نرُسُم على اللَّوح هيَئًة لشخٍص، ونطرح السَُّؤال:
 ما هي الصِّفات املطلوب وجودها لدى املبادر؟ 

جملال، معرفة يف اإِلدارة املاليَّة، القدرة على تشخيص الفرص التِّجاريَّة، )اإِلبداع، املبادرة، اإِلميان، معرفة مهنيَّة يف ا
 القدرة على نشر ذاته، املثابرة، الصُّمود أَمام الضُُّغوطات، ...(.

 نكتب مجيع الصِّفات على اللَّوح.
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 الصِّفات. : كم يف اعتقاِدِه لديه من هذه10-1نطلب من كلِّ مشَّتٍك َأن يَُدرَِّج نفَسُه على ُسلَِّم 
 

 نسَأُل: 
 برأِْيكم، ما هي اأَلهمُّ لإِلنسان املبادر؟ ملاذا؟ 
 هل ِإنشاُء مشروع عمل مالِئٌم لكلِّ شخص؟ 
  كيف نكتسب صفات املبادر؟ 
 ما هي الصِّفات املوجودة لديَّ، والَّيت مُيِكُن َأن تكون ممهِّدة ملبادرات؟ ِفيَم َأحتاج املساعدة؟ 

 

 دقيقة( 35فة ِمَن المبادرات لمشاريع تجاريَّة )َأنواع مختل -القسم )ج(
 نعرض أَمام املشَّتكني األَفالم القصرية التَّالية: 

1 .Nailit بيتاح تكفا -مبادرة جتاريَّة اجتماعيَّة جملموعة نيشر 
 مجعيَّة )يوين سَّتمي( -. مسابقة مبادر السََّنة2
 سوفت -جليل -. مبادرات جتاريَّة3
 . حانوت على عجلة4

 

 نسَأُل: 
 ما هي احلاجات الَّيت تلبِّيها كلُّ مبادرة؟  -
 ما َأمهِّيَّة تلبية احلاجات للمجموعات السُّكَّانيَّة يف البيَئة؟ -
 ما هي أَهداف املشروع؟ هل هو جتاريٌّ فقط؟ أَِم اجتماعيٌّ أَيًضا؟  -
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 كيَف اخُتِرَعِت اأَلشياُء؟  –الُملَحق )أ( 
 . ِاخَّتاع احلاسوب1     

احلاسوب موجوٌد اليوم يف كلِّ مكان. فهو خيدمنا بكلِّ ِإخالص داخل البيت، ويف املكتب ويف الطَّريق أَيًضا )ِإذا كان حاُسوبًا 
ئِيَّة نـَقَّااًل(.ُند اليوم حَّتَّ هواتف خلويَّة حتتوي على ميزات احلاسوب يف داخلها. الفرق بني احلاسوب واأَلجهزة الكهربا

، واألَلعاب  اأُلخرى، هو َأنَّ لأَلجهزة عامًَّة استعمااًل واحًدا فقط، بينما للحاسوب هناَك استعماالٌت عدَّة: تصفُّح اإِلنَّتنت 
وكتابة الوثائق، ومعاجلة معطيات مصرفيَّة، وختطيط بنايات ومنظومات مراقبة للسُّفن؛ كلُّ شيٍء يعتمد على نوعيَّة الربنامج 

 فيه. املثبَّت
، اهَتمَّ تشارلز بابيج، بريطاينُّ اجلنسيَّة، عامل رياضيَّات، امللقَّب بَأيب احلاسوب العصري ، باخَّتاع 19منذ منتصف القرن الـ

آالٍت حسابيَّة خمتلفة. منذ ذلك احلني، تطوَّر احلاسوب يف عدٍد ِمَن الدَُّول بشكٍل متزامن. حَصَلِت االنطالقة الكربى خالل 
 امليَّة الثَّانية. تطوَّرِت احلواسيب اأَلوَّليَّة بشكل منفصل وبالتَّوازي: يف أملانيا، وِإنكلَّتا، والواليات املتَّحدة. احلرب الع

على يد   1938" والَّذي ُطوَِّر يف أملانيا سنة Z1احلاسوب اأَلوَّل الَّذي كان باإِلمكان برجمته لتنفيذ عمليَّات معي نة كان: "
وََّر زوس حاسوبه يف غرفة اجللوس يف بيت والَدْيِه. ذاكرة هذا احلاسوب كانت قليلة، وبدون شاشة ولوحة كونارد زوس. طَ 

مفاتيح. مل يعمل هذا احلاسوب بشكٍل مثري لإِلعجاب. بالرَّغم من ذلك، مل يَيَأْس زوس واستمرَّ يف ُماوالتِِه لتطوير حاسوبـَنْيِ 
احلاسوب اأَلخري كان حاسوبًا َأكثر تطوُّرًا، حبيث َتكَّن من حتميل برامج بسيطة بشكل ". Z3" َو "Z2آخَرْيِن َأمسامُها: "

 .1941ذايتٍّ، وبَدأَ تشغيُلُه سنة 
يف الفَّتة نفِسها، َعِمَلْت يف ِإنكلَّتا جمموعٌة ترأََّسَها العامل آِلن تيورينغ، طوَّرت برامج وَأساليب حسابيَّة. يف زمن احلرب، 

 وقد مُسَِّي آنذاك "أَنيجما".  -الربامج لفكِّ رموز جهاز الشِّيفرة األملاين  اسُتخِدَمت هذه 
 -يف الواليات املتَّحدة -( والَّذي طوَّرَُه خرباُء من جامعة بنسلفانياENIACِمَن احلواسيب املشهورة، حاسوب ِإنياك )

 نًّا وحجُمُه يف حجم البيت.طُ  30. كان األَقوى من مجيع سابقاتِِه، لكنَّ وزنه ما زال هاِئاًل: 1946
 

 . اِكتشاُف اإِلنَّتنت  2      
ا قد جلبت ثورة حقيقيَّة امُسها: "ثورة املعلومات".  بواسطة ليست شبكة اإِلنَّتنت  َأحد أَهمِّ التِّكنولوجيَّات العامليَّة فقط، بل ِإَّنَّ

، َأصبَح بِإمكاننا تصفُّح املواقع واالطِّالع على أُمور م ثرية، َوتنزيل برامج وأَلعاب، َوِإرسال رساِئل ِإىل اأَلصدقاِء، اإِلنَّتنت 
سنًة،  40واملشاركة يف مناقشات، وغري ذلك. عمليًّا، لقد أُنِشَئِت اإِلنَّتنتُّ كشبَكِة اتِّصاالت يف اجليش اأَلمريكيِّ قيل 

 َواسُتخِدَمت الِحًقا لنقل املعلومات العلميَّة بني اجلامعات.
، مل يُكْن هناك ربٌط لإِلنَّتنتِّ بالبيوت. اِنطالقة اإِلنَّتنت لوعي وإدراك اجلمهور الواسع حصل يف لكن يف ذلك احلني
)جيمع مجيع امللفَّات الَّيت  World Wide Web، وبشكل كبري بفضِل اخَّتاع املتصفِّح وفتح الـ 20تسعينيَّات القرن الـ

(، الستعماال ت جتاريَّة. خالل فَّتة وجيزة حتوََّل اإِلنَّتنتُّ ِإىل ثورة حقيقيَّة، واليوم عدد ميكن الوصول ِإليها عن طريق اإِلنَّتنتِّ
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يوم املرتبطني بالشَّبكة يتجاوز ِمَئات املاليني. ِإذا كان البحث َعِن املعلومات يف املاضي قد َتَّ بني الكتب واملوسوعات، فِإنَّنا ال
 ِئاًل ِمَن املعلومات يف مجيع اجملاالت.نفتح اإِلنَّتنتِّ عن طريق احلاسوب، لنجَد كمًّا ها

 كرمي-. اِكتشاف اآليسْ 3     
 كريم بالَبسَكِويت؟ -كيف اكُتِشَف ُقمُع اآليس

كرمي املصنوع ِمَن البسكويت هو َأحد املْأُكوالت املعروفة واحملبوبة عامليًّا. لقد ُصِنَع نتيجة خلطٍإ حسايبٍّ يف تقرير  -قمع اآليس
 كرمي يف سانت لويس يف الواليات املتَِّحَدة.-بسطات بيع اآليسكمِّيَّاٍت إِلحدى 

، الَّذي ُأجرَِي يف املدينة سنة  شارك مسوُِّقون وعارُِضون من مجيِع َأحناِء العامل. عندما نفذت كُؤوس  1904يف املعرض العامليِّ
ِإيران اليوم(.  -رقيقة فارسيَّة )نسبًة ِإىل بالد فارس كرمي، انتبه البائُِع ِإىل أَنَّ على بسطٍة جبانبه تُباع بسكويتات -اآليس

َم  -كرمي اقَّتََح على صانع الزَّالبية-صاحب بسطة اآليس البسكويت الرَّقيق، لفََّها على شكِل ُقمٍع، فيه يستطيع َأن يقدِّ
زَّأُ من متعة تناول البوظة يف مجيع َأحناِء كرمي جزًءا ال يتج-كرمي اخلاصَّ به... كاَن النََّجاُح آنِيًّا. َأصبَح ُقمُع اآليس-اآليس
 العامل.
 . اِكتشاف "اجليْنس"4     

أُنتج يف القرن السَّادس عشر، يف اَلند، أُنِتَجْت أَقِمَشٌة شبيهة بقماش اجلينس، مُسِّيت "دونغاري"، ِإالَّ أَنَّ اجلينس احلقيقيَّ قد 
، حبيث حتوَّلت كلمة َجنَـَو ِإىل "جينس".  -اأَلزرق من جنوفا -تشويش االسم  يف بلدة َجنَـَوا اإِليطاليَّة، كلباٍس للبحَّارين.

يهوديِّ  أُنِتَج القماش الَّذي منه ُتصَنُع بناطيل اجلينس يف مدينة نيس الفرنسيَّة. االنطالقة احلقيقيَّة لعامل اأَلزياِء تعوُد ِإىل تاجر
لعاملي مناجم الذَّهب يف كاليفورنيا،  19بتسويقه يف منتصف القرن الـ اأَلصل أملاينٍّ، يُدعى )ليفي شَّتاوس(، الَّذي بدأَ 

ٍة َأصَبَح والَّذين عانـَْوا من َتزُِّق ثياهِبِِم العاديَّة بسبب عمِلِهِم الشَّاق، واجلينس كقماٍش قويٍّ استبَدَل األَقمشة اخلفيفة، وبسرعَ 
انضمَّ شَّتاوس ِإىل خيَّاٍط مشهور بِاْسِم )جيكوب ديفيس(، الَّذي  اجلينس ُنًما ساطًعا يف عامل املوضة. بعد عدَّة سنواٍت،

ع على اقَّتح فكرَة استخدام أَزراٍر حناِسيَّة لوصل القماش يف اأَلماكن الضَّعيفة ملنعها ِمَن التَّمزُّق. حتوََّل اجلينس ِإىل قماش يَّتبَّ 
 خر، فاجلميع يرغُبوَن يف اقتنائِه، الكبار والصِّغار على حدٍّ َسَواء.قمَّة املوضة،  ليحصد املبيعات الُكربى َأكثر من َأيِّ قماش آ

 َچال-. اِكتشاف جهاز امليكرو5     
وكوالتة ِإلى اكتشاٍف كبير؟ ل ذوبان الشُّ  كيف تحوَّ

كِم عمِلِه قريًبا الباحث بريسي سبنسر، العامل يف شركة أَلجهزِة الرَّادار، الحظ أَنَّ الشُّوكوالتة يف جيبه تذوب عندما يكون حب
من جهاز امليغنَّتون، لكنَُّه مل يتفاَجْأ. قرَّر فحص املوضوع وبدأَ بوضع موادَّ ُأخرى جبانب هذا اجلهاز. وضع بذور ذرة 

 كورن، َوَوضع بيضة فانَفَجَرت، َوَوَضَع حلًما جممًَّدا فَأصبح طريًّا يف احلال.-فتحوَّلت ِإىل پوپ
ت اَلائِلة يف اكتشافه غري املقصود هذا. ففكَّر يف بناِء علبة معدنيَّة مغلقة، ال خترُُج ِإشعاعات امليكرو َفِهَم يف احلال اإِلمكانيَّا

سجََّل براَءة اخَّتاٍع على استعمال ِإشعاعات امليكرو للطَّبخ؛ وبذلك  1945منها فتَسخُِّن الِغَذاَء وتطُبُخُه بسرعة. سنة 
 اليوم بِاْسم )امليكُروَچال(. أُعِلَنْت والدة اجلهاز الَّذي نعرفه 
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وِق  اِدَس َعَشَر: َميَداُن السُّ  ِتَجارَُة الُمَقاَيَضة  –اللَِّقاُء السَّ
ٌح ميتلك بقرًة ويريد بيضة لوجبة اإِلفطار، يتوجَّه ِإىل  بدَأت سوق التِّجارة العامليَّة مبا ُيَسمَّى "بِتجارة املقايضة". فالَّ

معه كْأَس حليٍب مقابل بيضة. وعلى وجه السُّرعة، تطوََّر مركز القرية ِإىل سوٍق تباَدَل جاره صاحب الدَّجاج، ويتبادل 
فيها السُّكَّان البضاِئَع باملقايَضة. عندما تعذَّر تقايض البضاعة ببضاعة، قيَُّموا سعرها بقطع نقديَّة فضِّيَّة أَو ذهبيَّة 

.والحًقا بَأوراق نقديَّة، واليوم حَّتَّ بنقوٍد ومهيَّ   ة ليَس َلا َأيُّ َملَمٍس حقيقيٍّ
السُّوق التِّجاريَّة العامليَّة هي شيٌء مركَّب يتطلَّب مهاراٍت عديدة، كالسَّيطرة ومعرفة جيِّدة بالتِّجارة والشَّركات 

اذ القرارات، وِإدارة الوقت، َوِإدارة الُعمَّال، والصُُّمود أَ  مام الضُُّغوط، وحَتمُّل التِّجاريَّة، َوتنفيذ سريع لعمليَّاِت اخت 
 اجملازفات، وغري ذلك. 

 الوسيلة الُفضلى للتَّعلُّم عن هذا العامل، هي ممارسته واختباره: 
 اأَلهداف: 

 فهم مصطلحات َأساسيَّة من عامل التَِّجارَة. .1
 التَّعرُّف على ديناميكيَّة هذا العامل بُِأسلوب املمارسة. .2
اذ القرارات، وَ  .3  ِإدارة الوقت، َوالصُُّمود أَمام الضُُّغوط.تطوير مهاراٍت كاختِّ
 تطوير مهاراٍت اجتماعي ة مثل العمل ضمن طاقم، َوتقسيم املهام . .4

 
 جمرى اللِّقاِء:

 دقيقة( 90بناء شركة تجاريَّة ) -القسم )أ(
كلِّ   َأشخاص على األَقلِّ يف 5-4جمموعات فرعيَّة )ننصح  –. نقسم اجملموعة الكبرية ِإىل جمموعات صغرية 1

 جمموعة(.
 . ختتاُر كلُّ جمموعة صغرية ُمنَتًجا َأو خدمًة ترَغُب يف بيعها:2

 منتجات: غطاٌء َلاتف جوَّال؛ َأساور؛ ُمستلَزَمات أَزياء؛ ُمعجَّنات؛ ُصَور؛ أَقمصة ُمصوَّرة؛ ...    
 ... خدمات: دهن ملَـّاع؛ جداِئُل للشَّْعر؛ مكياج؛ َوْشٌم؛ استشارة يف التَّصميم؛    

شاقٍل( لشراِء موادَّ خامٍّ إِلنتاج املنتج َأِو اخلدمة )نقود  1000. حتصل كلُّ جمموعة على مبلٍغ متساٍو ِمَن النـُُّقود )3
 أَلعاب(.

 . بِإمكان اجملموعة شراُء املنتجات من "سوبر املنتجات" بِإدارة مرِشِدي الربنامج. )امللَحق )أ((4
 لكامل، على اجملموعة تنفيذ مهامَّ لتوفري نقوٍد ِإضافيَّة. )امللَحق )ب((يف حال عدم توفُّر املبلغ ا    

ُد ُمسبَـًقا.5  . على كلِّ جمموعة حتضري منتجاهتا وِإعدادها لبيعها يف ساحة السُّوق بَأسعاٍر حُتَدَّ
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 . على كلِّ جمموعة ِإعداد پوسَّت/شعار إِلشهار منتجاهتا. 6
 

وق ) -القسم )ب(  دقيقة( 60ساحة السُّ
 حتصل كلُّ جمموعة على "بسطة" يف ساحة السُّوق، وحتاول بيع َأكرب كمِّيَّة ممكنة من منتجاهتا/خدماهتا.

ِمَن اجملموعات اأُلخرى َأو مقايضتها، ما عدا بيع منتجاهتا  –على اأَلكثر  –على كلِّ جمموعة شراُء ثالثة ُمنَتجاٍت 
 طبًعا.

 يت تربح َأكرب مبلغ ِمَن النـُُّقود، ويف حوزهتا ُمنَتَجاٌت من جمموعاٍت أُخرى.اجملموعة الفائزة هي اجملموعة الَّ 
 
 

 ُمالَحظَات: 
 نْيِ.. نلفت النَّظر ِإىل َأنَّ اللِّقاَء َأطول ِمَن العاديِّ، لذلك ننصح بِإجرائِِه كفعَّاليَّة ُمَلخَِّصة يف االسَّتاحة بني الِقسمَ 1
 ِمَن الوحدة/طاقم الوحدة يف ساحة السُّوق، هبدف زيادة عدد الزَّائِرين للسُّوق.. باإِلمكان ِإشراك تالميذ آخرين 2
 . هنالك حاجة مليزانيَّة ِمَن الَوحدة.3
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 سوبر ماركت الُمنَتَجات –الُملَحق )أ( 
عر ِاسم الُمنَتج  الّسعر ِاسم الُمنَتج  السِّ

  قارورة ِغراءٍ 
         5 ₪  

 
 

 

  بالونات 10
         5 ₪  

  

قارورة أَضواٍء 
 واِمَضة

 
         5 ₪  

  

َنة )سول(   أَوراق ُملَوَّ
         10 ₪  

  

  ِريْسُتولپْ أَوراق 
        10 ₪  

  

اطيَّة 10   ربطات َمطَّ
         5 ₪  

  

  كغم طحين 1
         100 ₪  

  

  كغم ُسكَّر 1
        100 ₪  

  

َفات  10   غليونمنظِّ
        10 ₪  

  

  فرشاة
        5 ₪  

  

  قارورة أَلوان
       10 ₪  

  

  تيب-سيلو
        50 ₪  

  

  وعاٌء بالستيكيّ 
        100 ₪  

  

ْبط   خيط للرَّ
        50 ₪  

  

  معجونة
       150 ₪  

  

  طين )حيمار(
       150 ₪  

  

  قارورة خرز
       20 ₪  

  

  بيضة
       10 ₪  

  

  ُربُّ البندورة
       200 ₪  

  

  كيس ملح
       50 ₪  

  

  كيس فلفل
       50 ₪  

  

 
منتجات يُعاد تصنيعها )تدوير( مختلفة مثل: القنانّي، ولفَّة ورق المراحيض، واأَلوراق الُمسَتعَمَلة... بدون 

 تكلفة
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 ِقيَمُة الَمَهامّ  –الُملَحق )ب( 
 
 شاقاًل( 250تِقُف كلُّ جمموعة على شرشف، عليها قلبه دون ملس الُعشِب اأَلخضر. ) -قلب الشَّرَشف. 1
 
مَنُدُّ حباًل بني شجرتـَنْيِ بارتفاع اخلصر. تشكُِّل اجملموعة سلسلًة من خالل مسك األَيادي،  -. خيط كهرباِئي  2

يف حالة ملسهم للحبل، يرجُع كلُّ أَعضاِء اجملموعة ِإىل  واَلدف هو القفز َعِن احلبل دون ملسه ودون حترير األَيادي.
 شاِقٍل( 500الوراِء. )

 
 . 3x3مَنُدُّ َحْباًل بني شجرتـَنْيِ ونرُسُم شبكَة ُمربَّعات  -. املربَّعات3

 اَلدف هو مرور َأعضاِء اجملموعة عن طريق املربَّعات بدون ملس احلبل. 
 شاِقٍل( 1000َتَسلُسِلها. )جيُب املرور حبسب ترتيب املربَّعات وَ 

 
 شاِقٍل( 500ِإجياد مقاييس َأحذية كلِّ طاقم الوحدة. ) -. مقاييس اأَلحذية4
 
البحث يف احمليط القريب عن صاحب مشروع مستِعدٍّ للحضور معهم إِللقاِء التَّحيَّة.  -. صاحب مشروع "خمطوف"5
 شاِقٍل( 1000)
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اِبَع   َخلُق ُرؤيَا ِتَجارِيَّة -َعَشَر: َلو َكاَن َلَديَّ َمشُروٌع ِتَجاِريٌّ اللَِّقاُء السَّ
 الِفكَرة المرَكَزيَّة

ِإنشاُء مشروع جتاريٍّ صغري ليس بالشَّيِء املفهوم ضمًنا، فهو يتطلَُّب ِمَن املبادرين صفاٍت وقدرات كالثِـَّقة بالنـَّْفس، 
، وغري واملسُؤوليَّة، َواإِلميان، والتَّفكري اخَلالَّ  ق، َوالقدرة على التَّخطيط واإِلدارة، َواملعرفة املاليَّة، َوالتَّسويق الشَّخصيِّ

 ذلك.
لكن قبل ذلك، يف مقدورنا َأن حنُلَم، َوَأن نتخيََّل، وَأن خنلق رْؤيًَة ملاهيَّته َوطبيعته وطريقه، وكذلك هنالك القدرة على 

 تشخيص الفرص السَّاحنة.
 سُنِتيُح فرصة احللم للمشاركني َعِن املشروع التِّجاريِّ الَّذي يرغبون يف ِإنشائِِه.يف هذا اللِّقاِء، 

 

 اأَلهَداف
 . َأن يتعرََّف املشاركون على ماهيَّة املشروع الصَّغري، َوَأن يُعطُوا أَمثلة َعمَّا يعرفونه من ُميطهم. 1
.. َأن مُياِرَس املشاركون حلم املشروع الَّذي لطاملا رغبوا 2  يف حتقيقه، كلُّ واحد بشكٍل شخصيٍّ
 . حياول املشاركون ختطيط براجمهم، وطبيعتها، واملوارد للمبادرين املبتِدِئني.3

 

 مجرى اللِّقاِء: 
 دقيقة( 15مشروع ) -املرحلة )أ(

 نطرح على املشاركني السَُّؤال: 
 بني مشروع صغري ومشروع كبري؟ ما هو املشروع الصَّغري؟ َأيَّ املشاريع الصَّغرية تعرفون؟ ما الفرق 

 

 اإِلجابة
فعات واسترجاع ضريبة القيمة المضافة.  -المشروع التِّجاريُّ الُمعَفى  هو ذلك المشروع الَّذي َتمَّ ِإعفاُؤُه ِمَن الدَّ

، بِإمكانه َأن  76.993المشروع التِّجاريُّ الَّذي مجمل صفقاته ال تزيد عن  -2013بداية من سنة  َل  شاِقالا يتسجَّ
ى. في سنة   شاِقٍل. 100،000سيرتفع سقف مبلغ الصََّفَقات الُمعفاة حتَّى  2014كمشروٍع تجاريٍّ ُمعفا

ى؟ ِل كصاِحِب مشروع ُمعفا  من ال ُيسمح له بالتَّسجُّ
ُمو خدمات معيَّنة، كاأَلطبَّاِء، والعلماِء النِّفسيِّين، والمعالجين الفيز  يائِيِّيَن )فيزيوترابيست(، َأصحاب المهن الحرَّة وُمَقدِّ

يَّارات، َوَأص ار السَّ ار اأَلراضي، َوُتجَّ مي البناء، والتِّقنيِّين، والُوسطاء، َوُتجَّ حاب والمحاِمين، وُمديري الحسابات، َوُمَصمِّ
ل كَأصحاب مشاريع ُمعَفاة بحسب القانون، ف ياقة وغيرهم؛ جميعهم ال ُيسمح لهم بالتَّسجُّ قط  مدارس تعليم السِّ

نويَّة.   كَأصحاب مشاريع مجازة، وهذا ال يتعلَّق بكبر صفقاتِِهِم السَّ
ى وآخر ُمَجاز؟   ما الفرق بين صاحب مشروع ُمعفا
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خل والتَّأمين  اأَلمر صحيح فقط بما يتعلَّق بأَمر الضَّريبة المضافة، وال فروق ُأخرى، فكالهما يدفعان ضريبة الدَّ
 الوطنّي.

  دقيقة( 30لمشروع تجاريٍّ )خلق رؤيا  -المرحلة )ب(
ٍت متنوَِّعة. .1  نضع أَمام املشاركني نصف بريستول كبري، وغراًء، َوِمَقصًّا، وجمالَّ
 ( للمشروع التِّجاريِّ الَّذي حيلم بِِه.collage –نطلب من كلِّ مشَّتٍك بناَء ُمَلصََّقٍة )كوالج  .2

 

 نقاٌط للتَّفكير:
 ما هي فكرة المشروع التِّجارّي؟ 

 المجال الَّذي ُتِحبُّونَُه يثيُر اهتمامكم، َوتُتِقُنونَُه وتعتبرون َأنفسكم "خبراَء" فيه؟  ما هو
 أَليِّ المجاالت يوجد زباِئن وتوجد حاجة ِإليه في مكان ُسكَناك؟

 من هو جمهور الهدف: نساء، رجال، شباب، بالغون، َأوالد؟ 
 اأُلولى، هل سيعود في مرَّاٍت ُأخرى؟ ما هي اأَلفضليَّة النِّسبيَّة لك: من يأتي للمرَّة

ُع التِّجارّي؟ البيت؟ مكان خاصٌّ آخر؟  َأين مكان المشروع؟ الُمَجمَّ
ت...(  كيف يبدو ِمَن النَّاحية الهندسيَّة؟ )ِمَن المفضَِّل َرسُمُه َأِو استخَداُم مجالَّ

 

 شاركني ِإعطاُء ردود فعٍل وِإضافة أَفكار.يعرُض كلُّ مشَّتك "حلَمُه/رؤيَتَه" مشروعه التِّجاريَّ. بِإمكان امل
 

وق ) -المرحلة )ج(   دقيقة( 25استطالع للرَّأي قصير َعِن السُّ
 استطالع السُّوق هَدفُُه هو فحص جدارة املبادرة، والزَّباِئن املفََّتِضني، َوسعر املنتج/اخلدمة الَّيت ستباع.

 ِن الفكرة الَّيت اعتمدها:نطلب من كلِّ مشَّتك َأن يفحص النِّقاط التَّالية عَ 
 ما هو عدد املشاريع التِّجاريَّة املشاهبة املوجودة يف ُميطكم َأو يف املنطقة العامَّة؟ .1
 هل لديكم زباِئن بِإعداد كبرية أَم القليل منها؟ .2
ُمها املشروع؟ .3  هل يوجد طلب كبري/قليل للمنتج/اخلدمة الَّيت يقدِّ
 آخُرون من قَبُل؟َهِل الفكرة جديدة أَم قد قاَم هبا  .4
 ما هو جمال اأَلسعار مقابل اخلدمة َأِو املنتج الَّذي تودُّوَن تسويَقُه؟ .5

 
 )مالحظة: باإِلمكان اخلروج جلولة مسٍح للسُّوق َأِو استخدام اإِلنَّتنتِّ جلمع املعلومات(
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 اللَِّقاُء الثَّاِمَن َعَشَر: ِإشَهاُر َمشُروِعَي التَِّجاِريِّ َوَتسِويُقُه 
 اإِلعالنات أَِو الدِّعاية هي أَعماٌل من شأَّنا ترقية مشاريعنا التِّجاريَّة. 

ِمَن املمكن َأن نُنِشَئ مشروًعا رائًِعا بفكرته؛ لكن ِإذا مل يُكن هناك نشٌر وتسويٌق صحيَحاِن، فلن َيِصَل الزَّباِئن 
 واملستهلُكون للمشروع، وقد يتعرَُّض للخسارة والفشل. 

شر واإِلشهار بَِأدوات ِإقناع، وتغيري مواقف، واحلثِّ والتَّذكري بالُقُدوم  والشِّراِء، من خالِل استخَداِم مجيِع يتميـَُّز النَّ 
: الرُّؤية، والسَّمع، والذَّوق، والشَّمِّ، َواللَّْمس.  احلواسِّ

.الصِّحافة، َوالتَّلفزيون، والرَّاديو، و  -لوساِئل اإِلعالم دوٌر ُمِهمٌّ يف النَّشر  شبكة اإِلنَّتنت 
 

 اأَلهداف:
 التَّعرُّف على مميِّزات اإِلعالم املختلفة. .1
 التَّعرُّف على أَدوات اإِلعالم املسامهة يف عمليَّة اإِلشهار. .2
 ممارسة بناِء نظام ِإعالميٍّ للمشروع اخلاصِّ يب. .3

 
 جمرى  اللِّقاء: 

بات اإِلعالن التِّجارّي ) -القسم )أ(  دقيقة( 25مركِّ
موعة ِإىل جمموعات صغرية. ختتاُر كلُّ جمموعة ِإعالنًا جتاريًّا واِحًدا، وحتلُِّلُه وفًقا لورقة التَّعليمات )امللحق نقسم اجمل

 )أ((. تعِرُض كلُّ جمموعة إعالَّنا وحتليلها أَمام اجملموعة الكاملة.
 نطرح السَُّؤال: 

 ملاذا نتعاطى َمَع اإِلعالنات؟ ما هو دور اإِلعالن؟ .1
َنُه اإِلعالن/الدِّعاية؟ما هو  .2  املهمِّ َأن يتضمَّ
 ما هو اإِلعالن اجليِّد؟  .3

 

  دقيقة( 40وساِئل اإِلعالن ) -القسم )ب(
، رساِئل،  -نطلب من كلِّ مشَّتٍك اختيار َأحد وساِئل اإِلعالن املوجودة جريدة، شعار، راديو، الفتة، تلفزيون، ِإنَّتنت 

 بطاقات شخصيَّة، ...
 بناُء ِإعالن جتاريٍّ ملشروعه اخلاصِّ الَّذي أَنَشأَُه يف اللِّقاِء السَّابق، مبا فيه شارته املميِّزة وشعاره.على كلِّ مشَّتك 

 يعرض املشَّتك عمله أَمام اجملموعة، َوعلى اجملموعة ِإعطاُء ردود فعل.



92 
 

 تحليُل ِإعالن تجاريٍّ  –الُملَحق )أ( 
 

 ِإعالٍن جتاريٍّ تعرفونه، وشاهدوا اإِلعالن عدََّة مرَّاٍت. اُدُخُلوا ِإىل يوتيوب، واضَغطُوا على اْسمِ 
 بعد املشاهدة، َأجيبوا َعِن اأَلسِئلة التَّالية:

 ما هو املنتج أَِو اخلدمة الَّذي ينشره اإِلعالن؟ .1
 ما هو شعار اإِلعالن؟ .2
 ما هو شعار/رمز املنتج؟ .3

َهَدفُُه َأن يرمز وميثِّل عاِماًل معيـًَّنا، َأو عنصر ختطيطي  )رسم(، رسم توضيحي ، َأو معاجلة لنصٍّ  -)لوغو
 منظَّمًة، أَو منتًجا، بشكٍل عامٍّ(.

 ما هو مجهور اَلدف الَّذي يتوجَُّه ِإليه اإِلعالن؟ .4
 ما هي الرِّسالة الَّيت يرَغُب اإِلعالن يف ِإيصاَلا؟ .5
 َهِل اإِلعالن هو شيٌء واقعيٌّ أَم خيايلٌّ؟  .6
 ُمقِنٌع؟َهِل اإِلعالن التِّجاريُّ  .7
املرئِيَّة، أَِو املسموعة، َأِو  -ما هي وساِئل اإِلقناع املستعملة يف اإِلعالنات التِّجاريَّة هبدف نشر الرِّسالة .8

 العاطفيَّة؟
__________________________________________________________ 

 

 مخِّنوا ما املقصود يف اإِلعالن الظَّاهر يف الصُّورة أَدناه؟ هل هذا ِإعالٌن جيِّد؟ 
َنة لأَلوجاع( ا دعاية أَلحد األَقراص املسكِّ  )ِإَّنَّ
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 اللَِّقاُء التَّاِسَع َعَشَر: ِإعَداُد َحمَلِة َمِبيَعاٍت َوَمَعاِرَض َشخِصيَّة
ْر، َوَمْن يَ ْعَمْل يَ ْفَهْم" )كونفوشيوس("َمْن َيْسَمْع يَ ْنَس، َوَمْن   يَ َر يَ َتذَكَّ

 
اَلدف من َحلة مبيعات للعروض الشَّخصيَّة، هو ِإتاحة الفرصة للمشَّتكني يف الربنامج بالتَّمتُّع بتجربة تعتمٍد على 

 مشروِع ِإَّناٍء.
وليم كليباتريك( الَّذي "َترَجَم" أَفكاره سنة ( على أَفكاِر )PBLيعتِمُد أُسلوب التَّعلُّم املسَتِند ِإىل مشروع ِإَّناء )

 )مورو ديفاي(، ونشرها يف كتاب "أُسلوب املشاريع". 1918
منَتٍج، حَيُثُّ فعَّاليَّات التَّالميذ. يَّتاَفُق التَّعليم مع ِإَتام مهامَّ  -يف هذا اأُلسلوب، تتمحور عمليَّة البحث حول مشروع

عرُِضُه التَّالميذ أَمام اجلمهور، َويشرحونه، َويُدافعون عنه وجُيُروَن انعكاًسا حول عمليَّة مركََّبة خالَصُتها منتج ملموس، يَ 
 التَّعلُّم. 

، أَو باإِلمكان َأن يكون املنتج ثناِئيَّ األَبعاد )شعارًا َأو خريطًة مثاًل(، أَو ثالثيَّ األَبعاد )منوذًجا أَو فيلًما قصريًا مثاًل(
تابة )ورقة مواقف أَو عدًدا من جريدة مثاًل(، أَو حدثًا )نقاًش أَو جولًة مثاًل(، أَو مشروًعا )معرًضا ُمنَتًجا َأساُسُه الك

 لشعاراٍت/صور أَو ِإجراَء َحلٍة مثاًل(، َأو لعبًة، َأو أََدَواٍت رقميًَّة، وما شابََه ذلك.
أَمام زمالئِِه، حبيث جُيري َلم لعبة َأو مشاهدة فيلم قصري َأو  يَِتمُّ عرُض املنتج يف ُميط التَّعليم. يعِرُض املتَعلُِّم ُمنَتَجهُ 

بوسَّتًا. باإِلمكان ِإعداد بوسَّت رقميٍّ مثل: شعار رقميٍّ )ُموسب(، أَو لعبة معلومات عامَّة بعرِض شراِئح، أَو بـ 
Kahoot ،َأو بطاقات معلومات ،Rojoom :أَو لوحة ِإعالنات مثل ،Linoitيو كليب، َأو ، َأو فيلم، أَو فيد

 أَيَّة فكرة ُأخرى مالئِمة. 
 ميكُن اختيار ِإعداد شيٍء مادِّيٍّ، ملموس مثل: منوذج، بوسَّت، كوالج، رسم، َتثال، معرض، وغري ذلك.

 ميكُن ِإعداد برامج ممتعة مثل: لعبة، مسار جلولة، أُغِنيَّة، فعَّاليَّة يف موضوع البيَئة، وما شابََه ذلك. 
 بشرِط َأن جُيَسَِّد املوضوع اأَلساسيَّ للعمل واألُُمور املهمَّة الَّيت َتَّ تعلُّمها. كلُّ منتج مقبول

 يَِتمُّ عرض املنتجات يف مناسبة رئِيسيَّة يف الوحدة، َأو حبدٍث تتوجييٍّ على مستوى اللِّواِء.
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 مخطَّط جريان لتحضير "حملة مبيعات للُمنَتجات"

 
 الشَّرح: 

 . ميِكُن اختيار املنتجات ِمَن املواضيع الواردة يف الربنامج: 1
 .عرض طموحايت التَّشغيليَّة 
 .عرض رؤييت التَّشغيليَّة 
 .برنامٌج إِلشهار مشروِعَي التِّجاريِّ وتسويِقِه 
 .االستهالك احلكيم وِإدارة امليزانيَّة الشَّخصيَّة 
  عمل.ِإنتاج عالقات مع مشغِّلني ومصادر للبحث عن 
 .توصيات ملرور مقابلة عمل بَأحسِن صورٍة ممكنة 
 .حقوق الشَّبيبة العاملة َوَواِجَباتـَُها 
 .سوق العمل )التَّشغيل( يف ِإسرائِيل 
 .  سوق العمل املستقبليِّ

ِكُن االعتماُد على . ميكن للُمنتجات َأن ُتسَتخَدَم كطريقة لعرض موضوع، أَو لبناِء أَداة تساهم يف ترقية املوضوِع َوتقدُِّمِه. مي2
 عدَّة أَدواٍت للموضوِع نفِسِه.

لوحة حاِئط تفاعليَّة داخل الوحدة، أَو فيلم قصري جيسُِّد حاالٍت معيَّنة، أَو  -ملوضوع: حقوق الشَّبيبة العاملة وواِجباهُتا -مثال
 دة، وما شابََه ذلك.، أَو ُماضرة لبقيَّة تالميذ الوحkahootلعبة معلومات عامَّة غنيَّة باملشَّتكني بِـ 

 هم.. ننصح بدعوة أَولياِء أُُمور التَّالميذ يف يوم َحلة املبيعات للمنتجات، وطاقم الوحدة، وطاقم اللِّواِء، َوِمَن السُّْلَطة، وغري 3
 . منح املشَّتكني شهادات تقدير على اشَّتاكهم يف الربنامج وعلى جهودهم. 4
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 ُملَحق: 
 

 ُمنَتَجات: مواقع لتعلُّم طراِئق لبناءِ 
 ِإفرات معتوف –. أَدوات صغرية كبرية 1
بية 2  . أَدوات رقميَّة من خمزن وزارة الَّتَّ
 . املعرفة والفضول الرَّقميُّ )احمَلوَسب( 3
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ص  اللَِّقاُء الِعشُروَن: ِلَقاٌء ِإجَماِليٌّ َوُمَلخِّ
 إِليِه َوامتطيِه اآلن                عاِبٌر املدينةهذا املسار يبدأُ هنا                  ِاذَهْب 

 ما بني الفرع املصريف  والينبوع        ِاذَهْب إِليِه َوامتطيِه اآلن                صاِعٌد اىل اجلبل
 غري ُمَعبَّد، وليس موُسوًما دائًِما       مالِئكة الطُُّيور فوقك                   مارٌّ بالبحر

 املسار يبدأُ هنا.                ترافق خطواتك                          يستِمرٌّ يف الغد أَيًضاهذا 
 ضوٌء يشتعل من بعيد                   جيتاُز اَلواَء، بني النَّاس                                        

 تتمكََّن                 خيرج ِإىل النُّور، ِإىل احلياةعاِبٌر للمدينة                        ال تنحرْف لكي 
 صاِعٌد ِإىل اجلبل                    ِمَن الرُُّجوع                              اجلديدة.   

 يستِمرُّ يف الغِد أَيًضا
 )كلمات وَأحلان: ِإيهود بناي(  جيتاُز اَلواُء، بني البيوت            هذه اأُلغنيَّة تبدأُ هنا                    

 خيرج ِإىل النُّور، ِإىل احلياة           أَزرق على أَبيض
 اجلديدة.                           غري منتِهَية، غري مقصودة

 هذه اأُلغِنيَّة تبَدأُ هنا.                                    
 

ْن بالنِّسبة للشَّباب والفتيات، فما هذه النِّهاية ِإالَّ بداية مشوار حياهتم هنا ينتهي برنامج "نرتِقي حنو اأَلعايل"، ولك
 فَحْسُب.

حات املسارات الَّيت خيتاروَّنا، سواٌء َأكانت شخصيًَّة أَم ِمَهِنيَّة، هي وليَدُة جممل ممارساهتم، وخرباهتم، والتَّْأِثريات والنَّجا
و اأَلعايل" هو جزٌء من هذا كلُِّه، وهو ُيَشكُِّل أَداًة ُمساِعَدًة ُأخرى لفهم الَّيت مجعوها يف حياهتم. برنامج "نرتَِقي حن

 طموحاهِتِِم املستقبليَّة وتطويرِها. 
 َسُنَخصُِّص هذا اللِّقاَء لتلخيص الربنامج واختتاِمِه احتفالِيًّا.

 
 اأَلهداف

 َأن نتيح للمشاركني تلخيص خرباهِتِِم الشَّخصيَّة ِمَن الربنامج. .1
 ن نتيح توفرَي مرُدوٍد إِلرشاد هذا الربنامج وتفعيِلِه.أَ  .2
 َأن حنتفل بنهاية الربنامج. .3

 جمرى اللِّقاءِ 
 دقيقة( 45) -املرحلة )أ(
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 ننشر على أَرضيَّة الغرفة َأغراًضا/ ُصَورًا/ بطاقاٍت َُتَثُِّل هيَئاٍت خمتلفة مرتبطة مبصطلح جولة/رحلة.
نِّيَنة ماء، قـُبـََّعة، خريطة للطَّريق، بوصلة، تذكرة سفر، وسيلة تنقُّل، صور ملناظر )على سبيل املثال: حقيبة، َعًصا، قِ 

 طبيعيَّة، كيس نوم، خيمة، َسلَّة غذاء( )امللحق )أ((
 

نطلب من كلِّ مشَّتٍك اختياَر ثالثة َأشياَء من شأَّنا مساعدته يف استمرار رحلة حياتِِه بشكٍل عامٍّ، ويف عامل عمله يف 
 . املستقبل

 نطلب تفسرَي سبِب االختيار.
 

 نطرح السَُّؤال: 
 . ِإىل ماذا يرمز كلُّ غرٍض لكم؟1
 . مباذا ميكن َأن تساهم جَمَازيَّة الغرض ملستقبِلُكُم التَّشغيلي ؟2
 . ما هي املرحلة التَّالية يف رحلتكم؟3
 

 دقيقة( 25مردوٌد َعِن الربنامج ) -القسم )ب(
 ورقة مردوٍد شخصي  )امللَحق )ب(( نطلب من كلِّ مشَّتك تعبَئةَ 

 مَنُرُّ على الورقة وخنتربُ اإِلجابات.
 نسَأُل:

 . هل هناك َأشياُء أُخرى ترغبون يف قوَلا يف َّناية برنامج "نرتقي حنو اأَلعايل"؟1
 

 ِاخِتتاٌم احتفايل   -القسم )جـ(
 ال يُِهمُّ كيف!! -املهمُّ َأن حنتفل
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 بات الرِّحلةُمَتطَلَّ  –امللَحق )أ( 
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 يمِكُنُكم ِإضافة ُمسَتلَزَماٍت ُأخرى كما ترغبون. 
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ُل مردوداا شخصيًّا وَجَماِعيًّا لبرنامج "نرتقي  –الُملَحق )ب(   نحو اأَلعالي"ورقة لمحادثة تشكِّ
 

 توضيح شخصيٌّ وَجَماعيّ 
 ما الجديد الَّذي تعلَّْمَتُه؟ 
 ما الَّذي َأثار اهتماَمك بشكٍل خاّص؟ 
  ما الَّذي لم يُِثِر اهتمامك؟ 
 ما هي اأَلسِئلة الَّتي ترَغُب في طرِحها؟ 
 كيف أُقيُِّم ُأسلوب مواجهتي للموضوع؟ 
  ما الَّذي كان سهالا بالنِّسبة لي؟ ما الَّذي كان صعباا؟ 
 هل بِإمكانك، اليوم، َأن تشرَح ِلُزمالِئك عن هذا الموضوع، وُتشارَِكُهم ِفيِه؟ 
  هل تَنَصُح غيرك بهذا البرنامج؟ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


