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  :املرحلة الثالثة
 

 قضايا اشتقاق و  في الصف ذهني   عصف

 

ّ فيما يلي نتائج العصف الذهنيّ 
 
ّمنا به لغرض استالذي ق

 
لدى  نباط قضايا متداولة

وربطها بقضايا مركزية.  موبلداته  مفي قراه املسكنبالنسبة للحق في  السكان العرب

من املفضل إرفاق فعالية العصف الذهني بمحفزات مثل جمع تقارير صحفية، 

بعد استعراض نتائج   وما إلى ذلك. صوّر، استعمال تلفزيونية مشاهدة تقاريّر

ز بين مشكلة مدنية ومشكلة وح، من املفضل أن نشرح ونميّ العصف الذهني على الل

ّ .غير مدنية

ّ

ّ:أمثلة على قضايا نتجت عن العصف الذهني

ّ

ّأ  ،ة ّغير مرخصحياء  أ ّ ّلب زواج  ّ ،بيت  ّ بيت  عدم وجود  ،مخالفات بناء ّ ،غير مرخص 

ّّوحدائق  ّ ،ةرخصّ املحياء غير في اّل مدارس وخدمات 
 
انتشار   ،في البناء عشوائية

ّأ املرتفعظاهرة البناء  ّ ،سكاني ّ دى الى اكتظاظ  بين الجيران على مواقف  خلفات 

ّ ، شوارع غير معبدةّ  ،حياءمصانع ومواش ي داخل اّل ،السيارات  ،كهرباء ّ ّلب بيوت 

ّ أسعارّ 
 
ّ ،فوض ى ،لألراض ي والشقق السكنية مرتفعة ّ ّلب بلدات 

 
ّمسط  ح  مصادق 

ّ.عليه

ّ

ّ
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ّ :مدنية اشتقاق قضايا

معظم السئلة التي على ساسية تحتوي في تفاصيلها اّلقضايا ال من  عددّ فيما يلي 

ّ
 
د رحت في العصف الذهني لتساعدنا في تحديد مصادر للقراءة. من املهم أن نط

 
ؤك

ّأن هناك قضايا أخرى  ال ت
 
 :.التي طرحتعن  قل أهمية

 في بلدتنا انتهاك الحق في املسكن.ّ

 املخصصة للسكن بسبب عدم إضافة مسطحات  أزمة ارتفاع أسعار الرض

 ووصل الفحم ام بلدية قبل من للبيع عرضت التي البناء قسائم لكل اشخاص 6 مثال على ذلك شراء) .ى أخّر

ّ.كفرمندا في وقع شبيه حدث. شيكل مليوّن 2 الى القطع احدى سعر

 الخارطة الهيكلية للبلدة( يؤدي ات والقرى عدم توسيع مسطحات البلد(

 رخص.امل ناء غير للب

ّ

 ةزواج الشابّ عدم وجود حلول سكن لأّل. 

 

 بناءّ خاصة ملكية راض يأ على حياء  أفي بناء  ية عشوائ . ّ / خارج  غير منظم 

ّالوب ،الخارطة الهيكلية  للسكن. تالي غير مرخص 

ّ

 ةعام ّ ملكية راض يأ على في البناء  ية عشوائ (  
 
رض مخططة أمثل

ّالوب ،ير منظمبناء غ ( مؤسسة\حديقة\لشارع  للسكن. تالي غير مرخص 

 

 ّ طفالحدائق وملعب لأّل ،للترفيهة انعدام وجود أماكن عام. 

  توزيع الراض يّومشاكل متعلقة بالعطاءات. 
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 أسعار مرتفعة لألراض ي والشقق السكنية. 

ّ

  حياءزمة السكنية التي يخلقها في اّلّلاّو املرتفعالبناء. 

  مقبرة الخ.\سرحل\رض مللعب بلديأالحاجة لتخصيص 

 ةمشكلة الشاحنات داخل البلد  وعدم وجود مواقف للسيارات. ات العربي 

 ّإ
 
ّ.ةحات للصنا عنعدام وجود مسط

  ّبناء ّ  .ماكن التجارية والصناعيةلأّل غير مرخص 

 الناجمة عنها. الكسارات حول البلدات العربية واملشاكل البيئية والصحية  

ّ

 سكنية ّ حياء ّأمواش ي داخل لل وحظائر وجود مزارع. 

 

 ّ ّبجودة البيئة بسبب العشوائيات. املس 

  ّلزراعيه إلى أماكن سكن ومصانع.اتحويل غير مدروس لألرض

  ة. تحويل غير مدروس  لألرض املخصصة   للستخدامات العام 

 ّ  بها. قرى غير معترف 

 حياءّ أ ّ
 
ّ غير كاملة  .بها معترف 
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 ّضيّ  شوارعّ ) ةرخصّ املنعدام البنية التحتية في الحارات غير إ
 
 معبدةّ  غير ، قة

ّفيها  توجد وال
 

 وأ كهرباء ّ ،ه  ميا بشبكة وصلها يمكن ال ،للسيارات مواقف

 ة(نعدام الروضات واملدارس واملؤسسات الطبيّ إ ،هاتف  

 

الحقوق االجتماعية،  ،الحق في التملكالحق في املسكن،   مصطلحات في املدنيات:

واطن، الحق في املساواة، القانون، مبدأ حقوق اإلنسان وامل ،حقوق جماعية

 ليبرالية أو اشتراكية ديمقراطية. ،الحكومة، الخصخصة، توجهات في الديمقراطية

ّأ ،التمييز ،اليهودي ّ ع العربي ّالتصد ّ ،قلياتسياسة الدولة تجاه ال
 
ّ قلية

 
ّ.قومية

 

ّ ،ن العربّواملواطن  الشأن: ي ذو  ّ سلطات 
 
ن سرائيل، الكيّرإراض ي أ، دائرة محلية

ز التخطيط البديل"، ك، وزارة االسكان، وزارة املالية، "مّرקיימת קרןكيمت 

ّ "جمعية حقوق املواطن".

ّ:  اإلشارة إلى املكان والزمان
 
ّ بلدة

 
ّ أو منطقة

 
ّ محددة

 
ّ أو مشكلة

 
.  داخل بلدةّ  عينية

ت ل تحديد الوقت بسنة مالية من املفضّ  ّالوظيفة أو سنة قبلها.  ةبافيها كتتم 
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