
 

 حقوق العمل -اإلنسان واملواطنحقوق العاملي ل اليوم

  -العّمالحقوق  تخطيط درس حول 
ّ
 الخامس والسادس ناالصف

 

 الصّفان الخامس والسادس  :جمهور الهدف

 دقيقة 45 مّدة تنفيذ التخطيط:

 مةمقّد 

 :العّمالحقوق 

 ة. عندما ال يعمل شخص ما، أو يعملفي العمل وكسب الرزق هو أحد حقوق اإلنسان األساسيّ حّق ال

ه ف، استغاللظروف  في ظّل 
ّ
 هناك ا. في إسرائيلكرامته كإنسان أيض  ّس ميتّم ة، باإلضافة إلى العواقب االقتصاديّ إن

  للعّمال ن، ُيفترض أن تضمقوانين حماية
 
قانون حماية األجور،  العمل، في فرصالقانون تكافؤ  :)مثلة أساسيّ  احقوق

 انتهاك حقوق  تفاقم( ومع ذلك، في السنوات األخيرة وغيرها أبناء الشبيبةساعات العمل والراحة، قانون عمل  قانون 

 العّمال. 

 

 :تخطيط الدرسأهداف . 1

 ؛"العّمالعلى مصطلح "حقوق  التالميذ أن يتعّرف 

  العّمال؛حقوق  فيها تنتهكالحاالت التي  على التالميذ يتعّرفأن 

  العّمال؛حقوق ب املّس حات ملنع اقتر ا التالميذ يقّدمأن 

 العّمال؛نتهااات حقوق ال  اوعي   التالميذ يطّور  أن 

 العّمالمن أجل حقوق  نضالالحاجة إلى ال التالميذيفهم  أن. 

  



 

 سير الدرس:. 2

 م يعرض
ّ
 مة.في املقّد  وردموضوع الدرس، كما  املعل

 م
ّ
التي يعرفونها، بطريقة "شمس املعلومات من التالميذ جمع وي، للوحا على" العّمالمصطلح "حقوق  يكتب املعل

 التداعيات"، ويسّجلها على اللوح. 

 

ع. 3
ّ
م يوز

ّ
  املعل

ّ
 إلى خمس مجموعات: الصف

  ميرشد
ّ
 مجموعات.ون لعبة أدوار في تلعبسعلى النحو التالي:  التالميذ املعل

  ميقرأ
ّ
 .(1 امللحق) .تالميذواضحة للال غير صطلحاتالكلمات أو امل ويشرح، قّصةال املعل

  م يقول
ّ
 .(1 امللحقالقّصة في . )شخصّياتخمسة  تتحّدث عن قّصة أمامكم: لتالميذل املعل

  ل
ّ
 .قّصةال اتشخصيّ إحدى مجموعة  اّل تمث

  تال شخصّيةمجموعة معلومات عن ال ى اّل تتلّق 
ّ
 الذي انتهكحّق (، ومعلومات عامة عن ال2 امللحق) الهي تمث

 .(4 امللحقة )ة جماعيّ ( ومهّم 3 امللحق)

 بكامل هيئته . 4
ّ

 بكامل هيئتهم ال مجموعة تقّد  - إجمال في الصف
ّ

 تال الشخصّية الصف
ّ
 حّق العّمال، وانتهاك اهتلي مث

 الذي ت
ّ
 .العّمالحقوق  انتهاكحات املجموعة ملنع اقتر إضافة إلى ا، الشخصّية ههذ هلمث

ميختتم 
ّ
 إلى األسئلة التالية: بالتطّرق  املعل

 ؟اعن ظروف عملهم مأن تحدثت مع والديك مهل سبق لك 

 ؟الذين ورد وصفهم في القّصة العّمالما رأيكم ب 

  خيار آخر؟ هل لديهم أّي 

 ؟ماذا تقترحون عليهم أن يفعلوا 

  ؟عامل/ ةمعرفة حقوقك ك ملاذا من املهّم 

  للعّمال االنضمام إلى يمكن 
ّ
مةامل يللنضال من أجل حقوقهم. ما همة منظ

ّ
مة ؟ هل تعرف ةالعّماليّ  نظ

ّ
منظ

 عّمالّية تناضل من أجل حقوقهم؟ 

  



 

 قّصةال – 1حّق المل

 اليهمأهعن عمل  وا في ما بينهمثتحّد  وحيدة، آدم موس ى، غزالة، نور 
ّ
 بل إّن آدمفي العمل.  الصعوباتا عن وا أيض  . وتحدث

هم  أيضا حقوق لكي لعّمال"لشرح له:  وآدم "؟العّمالما هي حقوق ": نور سأل  "!عّمالك همحقوق "ينتهكون قال: 
ّ
ال يستغل

ر أرباب العمل
ّ
ما  ا، وليس لديهمصة في الطّب والدتي متخصّ يعمل الكثير من الساعات، و  والدي"قليال وقال:  نور ". فك

 ةمتعب تعودولكن من الصعب بالنسبة لي أن أرى أمي  ،اجد   ةاء طويلاألطبّ مناوبات  ا. أنا أعرف أّن وقت مع  يكفي من ال

 املناوبين تريد تنظيم ساعات عمل األطّباءاء نقابة األطبّ  ّن إ ألبيسمعت والدتي تقول  .من العملساعة  26ا بعد جد  

ال تستطيع  وأجره ال يكفي، لذلكمصنع، والدها يعمل في ، عن أجر والدها املنخفض غزالة حكت. "بموجب القانون 

ال يزال بالكاد  كسب املزيد، ولكن ذلكيلتدرك أّن والدها يعمل في وردّيات أكثر  غزالةما تريد في السوبر ماركت.  شراءه

ا للحديث عنال و ة. الغذائيّ  املوادّ شراء الفواتير و الشّقة، تسديد  إيجار يكفي لدفع 
 
وقال  .األعياد والترفيه مجال إطالق

وفي اإلجازات يجب  ،في رحالت يسافروا، لذلك لم الهايتكاافية من العمل في  إجازة امإن والدته لم تحصل على أيّ  موس ى

 أيض   موس ىته. يعرف أن يبقى مع جّد 
ّ
ا، وهناك كثيرون يريدون العملالهايتك يشراات في  ها أن والدته، مكان عمل ون كثير 

 د بما فيه الكفاية ألن يأخذوا يبدو له سبب جيّ ولكن هذا ال 
ُ
 وحيدة تحّدثتا. مع  العائالت الوقت الذي يقضونه  سر من أ

ل رافعة في مجال البناءحياة والدها الذي يعمل  علىعن قلقها 
ّ
ى حتّ  ،إذا لم يذهب إلى العمل فصلالهددوه ب لقد .كمشغ

 عندما اانت هناك رياح قويّ 
 
. تحّدث آدم عن أّمه التي تعمل مساعدة في روضة أطفال، وفي (والقوانينلألنظمة ا ة )خالف

فصل من عملها ويعيدون تعيينها في
ُ
ه ة والحقوق. األقدميّ  لديها تتراكمذلك لكيال  ، اّل التالي بداية العام نهاية اّل عام ت

ّ
إن

ه ينزعج من هوالدته ال تريد أن تفقد  يدرك أّن 
ّ
صديقة ليئات آدم أيضا عن  ع.  تحّدثا الوضذعملها، لكّنه قال إن

  !نفسها من الرجل الذي يعمل معها، في الوظيفة حصل على راتب أقّل التي تن، يحامم مكتب ية تعمل فيمحام يوالدته، وه

  يبحثواحد منكم سوف  ، اّل بحث واستكشافهذه لعبة 
ّ
 ون ، وفي النهاية سوف تحصلالعّمالق بحقوق في ش يء يتعل

 ا!استنتاجاتهم مع  سيقّدمون والجميع  على صورة ااملة

  



 . معلومات عن الشخصيّات2الملحق 

الحّق الذي تشرح  وصف الشخصّية اسم الشخصّية رقم املجموعة 

 عنه

 حجج رئيسّية 

 نور  1

 

 ، الطفل األكبرنور 

 أفراد 4من  أسرةفي 

 نور األشخاص. 

 تلميذ في 
ّ

 الصف

، وفي كثير من السادس

األحيان ُيضطّر إلى 

 أخته الصغيرةاالعتناء ب

 ، وهي تلميذة في تمار

 
ّ

 ل األوّ  الصف

 

 ساعات

 عملال

 

تعمل أّمي في وردّيات 

عمل متواصلة ملّدة 

! يوم اامل -ساعة 26

وهي تشعر بالتعب 

ا.   دائم 

هل يجوز تشغيل 

ساعات كثيرة  عامل

متواصلة بهذا 

 ال يوجدأالشكل؟ 

ساعات لتحديد 

 ؟اليومّيةالعمل 

 



، البنت الُوسطى غزالة غزالة 2

أفراد، وهي  5ألسرة من 

 
ّ

تلميذة في الصف

السادس. شقيقها 

 
ّ

األكبر تلميذ في الصف

العاشر، ويعمل يومين 

في األسبوع، في ساعات 

في مطعم  بعد الظهر

 للبيتزا في املركز

 . أختهاالتجارّي 

 الصغرى تلميذة في

الصف الثالث في 

م فيها 
ّ
املدرسة التي تتعل

 تمار. 

 

 األجور العادلة

 األدنى الحّد / 

 

 أبي يعمل بدوام اامل

 اويكسب راتب  

 اجد   امنخفض  

أال يوجد . ال يكفينا

لألجور؟ حّد أدنى 

 أدنى يجب حّد  أجر

اّل  حصل عليهي أن

 ؟عامل

 

  موس ى موس ى 3
ّ

تلميذ في الصف

السادس وهو من عائلة 

أحادّية الوالدين.  

السفر  موس ىيحّب 

وقضاء بعض الوقت 

 في الطبيعة.

ا  جدته تسكن قريب 

منهم ويقض ي معها 

 ساعات كثيرة.

 

 أيام

 إجازة

ال يوجد ألّمي أّيام 

 اإلطالق. إجازة على 

ا نحن  ال نسافر أبد 

ة. عائليّ في إجازات 

أال ؟ قانونّي  هذاهل 

ا  يستحّق العامل عدد 

 خالل من أّيام اإلجازة

 السنة؟

أليس هناك قانون 

لزم صاحب العمل يُ 

العامل أّيام  منحب

اإلجازة التي 

  يستحّقها؟ 



، تلميذة في وحيدة  وحيدة 4

 السادس، 
ّ

الصف

البنت الصغرى في 

لة،
ّ
 األسرة، فتاة مدل

والدها هو املعيل 

الوحيد في األسرة، 

 وأّمها رّبة منزل 

 

 مانالسالمة واأل 

 في العمل

 

أخش ى أن يحدث 

والدي في ل ش يء ما

 يعملالعمل. 

على رافعة، وينبغي 

الرافعة يصعد إلى أن 

ى عندما تكون حتّ 

قوّية رياح هناك 

ا، والرافعة جد  

 بالرغم من أّن  تتمايل

يمنع  اقانون   هناك

الصعود إلى الرافعة 

 !في مثل هذا الطقس

آدم هو تلميذ في  آدم 5

 السادس، وهو 
ّ

الصف

محّب لالستطالع، 

لذلك يبحث ويفحص 

اّل ما يبدو له غير 

 منطقّي. 

 

 األجور املتساوية

 للنساء

 والرجال /

 تشغيل

 مباشر

 

 صديقة أّمي هي

 محامية، سمعتها

تشكو من أنها تتلقى 

ا أدنى من أجر  أجر 

الرجل الذي يعمل 

معها في العمل نفسه 

 وبعدد الساعات

نفسه، هل هذا 

منطقّي؟ هل ُيسمح 

بدفع أجر أقّل 

 للمرأة؟

 

  



 

 

 مهاّم جماعيّة -3الملحق رقم 

 نور -1رقم  املجموعة

 أّمي منهكة. !" "النجدة نور 

 
 

 جميع أفراد األسرة. علىأمك و  علىالكثيرة ساعات العمل املشاركين تأثير  لبقّية  ِصف

 املهمة:

 ...ا بالجميعمرحب  

ف على التعرّ ، ثّم حاولوا ة أخرى مرّ  قّصةحقوقهم في العمل، وقراءة ال ون تنتهكمختلف عّمالهناك  قّصةفي هذه ال. 1

 .قّصةات في الجميع الشخصيّ عند  التي تنتهك العّمالحقوق 

 ساعات العمل. - العّمالمسألة انتهاك حقوق  ممجموعتك فحصسوف ت. 2

 ة.كما تظهر في الحجج الرئيسيّ  نور أسئلة  اقرأوا الوثيقة املرفقة، ثّم أجيبوا عن 

 حّق ال انتهاكأو منع حّق يدعو للحفاظ على ال املصق   صّمموا. 3
ّ
 .نور له الذي يمث

األهل التي انتهكت، وما هو التعليل حقوق  اذكروا فيه، نور  الذي يعمل عنده والدشكوى إلى صاحب العمل  اكتبوا. 4

 للشكوى. الذي يدعم

 تكم.إنجاز مهّم  في مإلى املعلومات على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعدك روابطهناك صفحة معلومات + 

 ؟قّصةفي ال الوارد العّمالما هو انتهاك حقوق حّدد 

  عاملماذا يمكن لل
ُ
 نتهك حقوقه؟أن يفعل عندما ت

انتهكت، والتعليل ما هي حقوق والديك التي  ، واذكر فيهاكاوالدالذي يعمل عنده عمل الاكتب رسالة شكوى إلى صاحب 

 .لشكوى ا الذي يدعم

 بالنجاح!

 



 مهاّم جماعيّة -3الملحق رقم 

 

 غزالة - 2 رقم املجموعة

 الثالجة فارغة!""

 .الذي يتقاضاه والدك بسبب األجر املنخفضة التي تنشأ الصعوبات العائليّ  يفص  

 ة:املهمّ 

 ...ا بالجميعمرحب  

حقوقهم في العمل، وقراءة القّصة مّرة أخرى، ثّم حاولوا التعّرف على في هذه القّصة هناك عّمال مختلفون تنتهك . 1

 حقوق العّمال التي تنتهك عند جميع الشخصّيات في القّصة.

 األجر العادل/ أجر الحّد األدنى.  –سوف تفحص مجموعتكم مسألة انتهاك حقوق العّمال . 2

 ظهر في الحجج الرئيسّية.كما ت غزالةاقرأوا الوثيقة املرفقة، ثّم أجيبوا عن أسئلة 

له . 3
ّ
ا يدعو للحفاظ على الحّق أو منع انتهاك الحّق الذي تمث  .غزالةصّمموا ملصق 

، اذكروا فيه حقوق األهل التي انتهكت، وما هو التعليل نور اكتبوا شكوى إلى صاحب العمل الذي يعمل عنده والد . 4

  الذي يدعم للشكوى.

 املعلومات على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعدكم في إنجاز مهّمتكم.هناك صفحة معلومات + روابط إلى 

 حّدد ما هو انتهاك حقوق العّمال الوارد في القّصة؟

نتهك حقوقه؟
ُ
 ماذا يمكن للعامل أن يفعل عندما ت

والتعليل الذي اكتب شكوى إلى صاحب العمل الذي يعمل عنده والداك، واذكر فيها ما هي حقوق والديك التي انتهكت، 

 يدعم الشكوى.

 بالنجاح!

 



 مهاّم جماعيّة -3الملحق رقم 

 

 موس ى - 3املجموعة 

 الجّد "
 

 "زنجبار من ة بدال

 وملاذا لم تخرج إلى حّيز التنفيذ.  ماذا اانت البرامج العائلّيةأخبر املشاركين اآلخرين 

 ة:املهمّ 

 ...ا بالجميعمرحب  

تنتهك حقوقهم في العمل، وقراءة القّصة مّرة أخرى، ثّم حاولوا التعّرف على  في هذه القّصة هناك عّمال مختلفون . 1

 حقوق العّمال التي تنتهك عند جميع الشخصّيات في القّصة.

 األجر العادل/ أجر الحّد األدنى.  –سوف تفحص مجموعتكم مسألة انتهاك حقوق العّمال . 2

 كما تظهر في الحجج الرئيسّية. موس ىأسئلة  اقرأوا الوثيقة املرفقة، ثّم أجيبوا عن

له . 3
ّ
ا يدعو للحفاظ على الحّق أو منع انتهاك الحّق الذي يمث  .موس ىصّمموا ملصق 

، اذكروا فيه حقوق األهل التي انتهكت، وما هو التعليل موس ىاكتبوا شكوى إلى صاحب العمل الذي تعمل عنده والدة . 4

  الذي يدعم للشكوى.

 بط إلى املعلومات على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعدكم في إنجاز مهّمتكم.هناك صفحة معلومات + روا

 بالنجاح!

  



 

 مهاّم جماعيّة -3الملحق رقم 

 

 وحيدة - 4 رقم املجموعة

م"
ّ
 ..."عند أبي ُسل

 .املنوط بهنوع العمل والخطر ي فص  الزمالء مخاوفك بشأن عمل والدك.  ةبقيّ  يشارا

 املهّمة:

ا   بالجميع...مرحب 

في هذه القّصة هناك عّمال مختلفون تنتهك حقوقهم في العمل، وقراءة القّصة مّرة أخرى، ثّم حاولوا التعّرف على . 1

 حقوق العّمال التي تنتهك عند جميع الشخصّيات في القّصة.

 األمان والسالمة في العمل.  –سوف تفحص مجموعتكم مسألة انتهاك حقوق العّمال . 2

 كما تظهر في الحجج الرئيسّية. وحيدةاقرأوا الوثيقة املرفقة، ثّم أجيبوا عن أسئلة 

له . 3
ّ
ا يدعو للحفاظ على الحّق أو منع انتهاك الحّق الذي يمث  .موس ىصّمموا ملصق 

لتعليل ، اذكروا فيه حقوق األهل التي انتهكت، وما هو اوحيدةاكتبوا شكوى إلى صاحب العمل الذي تعمل عنده والد . 4

  الذي يدعم للشكوى.

 هناك صفحة معلومات + روابط إلى املعلومات على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعدكم في إنجاز مهّمتكم.

 بالنجاح!

  



 

 مهاّم جماعيّة -3الملحق رقم 

 آدم - 5 رقم املجموعة

 " ؟"مبارك من خلقني امرأة

 الرجل الذي يعمل معها.راتب ك و أّم صديقة أخبر املشاركين اآلخرين عن الفجوات بين راتب 

ا بالجميع...  مرحب 

في هذه القّصة هناك عّمال مختلفون تنتهك حقوقهم في العمل، وقراءة القّصة مّرة أخرى، ثّم حاولوا التعّرف على . 1

 حقوق العّمال التي تنتهك عند جميع الشخصّيات في القّصة.

 األجور املتساوية للنساء والرجال / تشغيل مباشر.  –العّمال  سوف تفحص مجموعتكم مسألة انتهاك حقوق . 2

 اقرأوا الوثيقة املرفقة، ثّم أجيبوا عن أسئلة آدم كما تظهر في الحجج الرئيسّية.

له آدم. 3
ّ
ا يدعو للحفاظ على الحّق أو منع انتهاك الحّق الذي يمث  .صّمموا ملصق 

، اذكروا فيه حقوق األهل التي انتهكت، وما هو صديقة والدة آدم اكتبوا شكوى إلى صاحب العمل الذي تعمل عنده. 4

  التعليل الذي يدعم للشكوى.

 هناك صفحة معلومات + روابط إلى املعلومات على شبكة اإلنترنت التي يمكن أن تساعدكم في إنجاز مهّمتكم.

 .بالنجاح!

 


