
 

 لعمحقوق ال -حقوق اإلنسان العاملي ليوم 

 الثاني عشر –التاسع الصفوف  - التنظيمتخطيط درس عن حّرّية 

 مةمقّدّ

 ة،شخصيّ  -اآلخرين من أجل تحقيق أهداف مشتركة  ضنمام  لى واّل التنظيمفي الحق  شخص  كل ّل
شخص أي  لى  حمجة الحق  ة. يستند هذا ة أو سيمسيّ اجتامعيّ ، ةاقتصمديّ ، ةمهنيّ ، ةدينيّ  ،ةثقمفيّ 

لإلنسمن كي ل يبقى ة ة وحيويّ . التواصل مع اآلخرين في مجاوعمت هو حمجة طبيعيّ هتحقيق ذاتلى  

ّي دون تأثير. التنظيم املنهيّ من ّو ا، عمجزًّوحيًدا
 
 ستحيلين الشخص من تحقيق لضنجمزات اك

 .بافردهتحقيقهم لذا كمن 

ّفي تكوين الجاعيمت يرتبط الحق  كام أن 
ً
ة. ل ياكن أن يكون هنمك م بملدياقراطيّ م وثيًقّارتبمط

اة وغيرهم من املحركمت سيمسيّ ّوفي أحزاب  حرّ  تنظيمدون من  ضنظم  دياقراطي ّ
 
ة. تعتبر مت العمم ّنظ

ة ي  ة أيًمم،وسيلة  التنظيم حر  ة ومركزي  ة في  في ضروري  ة م ّم، وهي هاملجتاعحيمة املجملت القتصمدي 

ّرلتلم أيمًّ ن )عمت وتعزيز األهداف املشتركة. يّ تحقيق الحرّ ل توفير فرصةّو السليم الجتامعيّ  طو 
 (. في لسرائيل املواطنحقوق ة موقع جاعيّ 

 

اللا تنظيمة ي  ز على حر  ، سوف نرك  تخطيط الدرس هذافي  ، مع التركيز على عمل عم 

 .أبناء الشبيبة

 ة ي  الال جميعقمئاة بملنسبة لى   التنظيم حر  ة) عم  ي  النشمء  حر 
 
ملة منظ اوالضنمام  لى  امل عا 

 
ة نظ

ة) ربا  العملألو، أو عد  الضنمام  لليهم( ي  النشمء  حر 
 
ةتعكس . مب العال(ربة أّلمنظ ي   حر 

مللل انوحتينتين ميّ في مجمل عالقمت العال حرّ  التنظيم  :لسرائيلفي  عا 

ة  ي  افي الضنمام  لى   عمملال حر 
 
ملة المنظ اته، ولنشمء لرغبم وفًقّ عا 

 
ملة منظ أشخمص  مع عا 

ّآخرين، وفي املقمبل  افي عد  الضنمام  لى   عمملال حق 
 
ملة المنظ  .عا 

ة  ي  ا تشكيل حر 
 
ملة المنظ ة -ربمب العال أّل)ّو عا  ي  النشمء  حر 

 
دون من  ،العال( ربمبة أّلمنظ

 لذن من السلطمت.  الحمجة لى

 مللجنة )في لطمر  التنظيم حّرّية اّو عا 
 
ملة منظ ّ 33املمدة (، تنص  عليهم عا 

 
مت يّ فمقمن قمضنون الت

 ة.الجامعيّ 

 ّ
 
ةن تتما ّ، الصادرة في هذا املوضوعألحكام لا وفق ي  بملتفموض  صمحب العال واجبالتنظيم  حر 

ملالمع بشكل جامعي   افي عممء اأّل عا 
 
لهم ةمنظ

 
مل تاث ملحق  ، ّوعا   .عالضنزاعمت الفي لدارة  العا 

 فاقّيتي  إسرائيل دولة أقّرت
ّ
ّ:التنظيم حّرّية نّلتناّوت دولّيتينعمل ات

ة  فمقي 
 
ة ات ي  ّ التنظيم حر  ةالتنظيم )ال وحامية حق  فمقي 

 
 (.1948لعم   87رقم  ت



ة  فمقي 
 
ة  الجامعيّ  والتفموض التنظيمفي الحق  مبمدئ  تفعيل ات فمقي 

 
 (.1949 لعم  98رقم )الت

 

 ؟يحق  له ذلكمن 

ملالمجال  ّ، عا 
 
، التنظيمن هنمك قمضنون يانعهم صراحة من فيبمستثنمء موظ عل  ) في لطمر ضنقمبي 

 رجمل الشرطة والجنود(. سبيل املثمل،

 :الحق   سيرورة تطبيق

 في إطار إحدى اإلمكانّيات التالية:  أن ينتظمواين لموظفيمكن ل

  افي لطمر لحدى
 
ملمت المنظ  ة املوجودة في لسرائيل:العمم ّ عا 

ملالضنقمبة    دروتهستال -ةالجديد عا 

ملضنقمبة ال   (ه. ع. ل) ةالوطنيّ  عا 

ة لل  ملقو  ا - عا 
 
ملة منظ  ةدياقراطيّ  عا 

ا 
 
ملالة منظ  ممعًّ عا 

  النشمء
 
ملة منظ  ة بهم.خمصّ جديدة  عا 

  ةلنشمء لي 
 
مللجنة  /ماث ّ: في هذه الحملة، عا 

 
ة من تاثيل ال نستتاك لي 

 
ملهذه املاث لصمحب لدى  عا 

اتنطبق عل   التي ةخمصّ الحامية ل تنطبق عليهم ال لكن العال،
 
ملة المنظ وأعممئهم، ول ينطبق  عا 

ّ في ،اللتزاممت املفروضة عليهعل  صمحب العال جمضنب من 
 
ململق بمم يتعل ا األعممء في عا 

 
ة منظ

ملال ّ.عا 

 الطمر  في التنظيممب العال ربوياكن أّل
 
ّة أربمب العال.منظ

ّ.( كل الحقعن موقع:  )

ّ

 :الدرس، هدافأ

ةمفهو  عل   يتعر ف التالميذ. 1 ي   ؛تكوين الجاعيمت حر 

 ؛ينالعممل أبنمء الشبيبةحقوق عل   يتعر ف التالميذ. 2

ة . 3 ي  ق بحر 
 
في أممكن العال أبنمء  التنظيميتعر ف التالميذ عل  عدد من وجهمت النظر في مم يتعل

  ؛الشبيبة

ف التلايذ عل  حملت في. 4 ملال تنظيمهم ضنجح يتعر    هم؛قيق أهداففي تح عا 

عمءات والتعليالتصيمغة الحجج ) يت. 5  . من املصمدر التي قرأهم (الد 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99


 

 الثمني عشر –التمسع  الصفوف:جمهور الهدف

 دقيقة 90  :الدرس مّدة

 سير الدرس:

م/ ة. 1
 
ةموضوع الدرس الذي اختير هذا العم  ليو  حقوق اإلنسمن:  يعرض املعل ي  الضنتظم ،  حر 

 دقمئق( 5مة. )في املقد ّ وردكام وتعرض املصطلح 

ذبمملوضوع،  تالميذمن أجل ربط ال. 2 ب أن يعال التالميذمن  أن نسأل أي ّ ُيحب  )في الصيف أو  جر 

 .هذا العم  (خالل السنة

ل تصنيف اأّل تة ملعااملختلفة لى  أ ملعاُيفم 
 
عال مكمن في  ةأو دائا ،)مجملسة األطفمل( مؤق

م
 
ّ :مثل ،منظ

 
 لخ.ل، أفراحمطعم أو قمعة  فيالندالة  أعاملة، ت التجمريّ املحال

ممن يعال في مكمن عال 
 
اهل هنمك  - منظ

 
ملة منظ وا لليهمة في مكمن العال؟ هل يّ عا  ؟ هل اضنما 

ااستعمضنوا بوقهم في مكمن العال؟ هل حق تطبيقكمضنوا بحمجة لى  مسمعدة في 
 
ملالة انظ  ؟عا 

 آخر؟ وهكذا دواليك. بطرف

ه، شمركةبعد امل
 
عل  الوظمئف الدائاة في مكمن سيكون التركيز في هذا الدرس  عليكم التوضيح أضن

معال 
 
ّدقيقة(. 20) .منظ

 

 الفع الي ة: االنتقال إلى 

 توزيع ّ
 

ّبواسطة أو  ذاتي ّ توزيعمجاوعمت ) 5لى   الصف
 
 (./ ةماملعل

 ّ
 
ةم يشرح املعل ملي   :الفع 

سوف  . كل مجاوعةمتشخصيّ  5يهم تظهر فة معملة اليو  سنلعب لعبة األدوار. لدينم قصّ 

ة في هذه شخصيّ ال وجهة ضنظّرفهم تّو وعليهم أن تدرسة، وسيكون ة من القصّ شخصيّ تحصل عل  

 عدة مصمدر. عل  أسمس املعملة

ّتال ةشخصيّ مجاوعة أن تصوغ موقف ال كل ّعل  
 
التي حصلت عليهم.  وفقم لنفس املصمدّر ملهي تاث

ّ.ةشخصيّ ملوقف ال تعليالتتقديم يحب 

 بكممل هيئتهسوف نعود لى   ،في نهمية العال الجامعيّ 
 

، تهمشخصيّ . وستقد  كل مجاوعة الصف

لت لليهم ستنتمجمتاّلمع  التصويت  من املصمدر. بعد تقديم جايع املجاوعمت، سيتم ّ التي توص 

خمذ 
 
 في هذه املعملة. يّ جامعقرار لت



 اة
 
ع املعل ة مهاّ ّو مع عدة مصمدر ةواحد ةشخصيّ ( ّو1امللحق ة اإلطمر )مجاوعة قصّ  کل ّعل   توز 

ّمن أجل امت شخصيّ هنمك تركيز لجايع ال 2 امللحقفي ) (3)امللحق 
 
 .(مملعل

خذ القرار عل  املعلم  -مت شخصيّ من ال اعددًّ تنمسببعض املصمدر  :هام   ةأن يت  ي   بشأن كا 

 مجاوعة. عرضهم عل  كل ّ املصمدر التي سيتم ّ

 بأضنفسهم. عل  ليجمد املصمدر التالميذينبغي تشجيع ة. لضمفيّ  اوادّ لستعمضنة بياكن ا بالطبع،

 بكممل هيئته 
 

ّتة التي شخصيّ   موقف المجاوعة تقد ّ كل ّ - لجامل في الصف
 
ته لهم، كام صمغاث

 صمدر.حسب امل

ذ عرضهم –هنمك اختالفمت في الرأي في املجاوعة  تلذا كمضن   .ُيحب 

ذ  ين  مجاوعة، ومعملجة ضنقمط الخالف تشجيع منمقشة النقمط املختلفة التي أثمرتهم كل ّ ُيحب 

 مت.شخصيّ ال

 

 قمميم مثل:ياكن طرح  

اء امللقمة عل  ةالتكلفة اململيّ  ة من جر  املنتظاين في ضنقمبة، منح حقوق للاوظفين  املصلحة التجمري 

ي لى  لقملة  ّقد تؤد 
 
 .النفقمتتقليص هدف فين بموظ

ملكمفأ اللذا حصل الجايع عل  شروط متسموية، كيف سيُّ  دون؟الجيّ  عا 

ّ هل تالميذ عل ت اليصوّ  الى   الضنمام  عل  أمير يعتقدون أن 
 
ملة المنظ  في مكمن عاله أ  ل. عا 

  



 

 1امللحق رقم 

 ةالقصّّ

ّومحتارمترّدد أمير 
 
ه يستاتعسريعة. وجبمت  شبكةر كيد، چا العال في فرع بّررًّ، بدأ مؤخ

 
 لضن

ّ، ملعالب هت ، من بداية عاله . بعد شهّررغب فيهكسب اململ وشراء مم يبشكل خمص   ويحب  توج 

ةمديّر ييمساين، وه لليه عليه الضنمام  لى   ت، وعرضفي الفرع وتعال فيه منذ سنة العال ة وردي 

ة  ملال تنظيمعالي  ّيمساين  ت لهقمل .في الشبكة، وهي الخطوة التي بمدرت لليهم عا  ملال لن   عا 

مت ة، م لألقدميّ يطملبون بزيمدة األجور وفًقّ ابسفري 
 
ة في السمعمت التي ل تكون فيهم مواصالت منظ

ة،  اادفوعمت بّوعمم 
 
م  اإلجمزاتمنظ ّوة. كام أنهم ماملرضيّ  ة مقمبل أي  ن بملحصول عل  عني 

ملتخفيممت عل  وجبمت الطعم  لل لهم  حكتبعد أن  بمدرت لى  هذه الخطوةهم وأضمفت أنّ  .عا 

ّخطوة  أزيمء، عن ضنجمحشبكة صديقتهم، التي تعال في 
 
 في الشبكة.مامثلة ملوظ

ّل قالت ياسمين ألمير هي هم هددوهم ى أنّ تعمرض هذه الخطوة وتحمول لحبمطهم. حتّ  شبكةلدارة ال ن 

مت أقل ّالفروع ب ّيمديّر ، وأمرواقملةبمإل وشركمؤهم ومم لى  ذلك. يمساين  تشغيلهم في عدد وردي 

ة بملفعل  ي  ّجد  ّ وأضمفت أن 
 
اعن  ةلماث

 
ملة منظ مللل الستشمرة  قد ّترافق هذه الخطوة وتة يّ عا   عا 

أمير ل يعرف ممذا  يجب عل  الشبمب القيم  به لتحقيق أهدافهم. الذي مم شرح لهمتّو والعممالت

 ...فعلي

ى أمًرا من لدارة الشبكة، اعام ّ 25طالب يبلغ من العمر  فرعاليوسف، مدير  بعد  السامح  تلق 

مللل مت، لكى ل يتم  امليس التنظيمبملحديث عن  عا  مة للزبمئن.خدمة بمل خالل الوردي  كام  املقد 

مت العال للطلبت منه تخفيض عدد  ملوردي  يمساين الخطوة. ساع يوسف  هذه املشمركين في  عا 

ه، الستراحةخالل  منثوأمير يتحد ّ ّللى  أمير  فتوج 
 
ذ الضنمام  لى  هذه هتحذيره بأضن ، من غير املحب 

ه لذا لم ينمم  لى  
 
، بل ثد يخسر عاله. كام أبلغ يوسف أمير بأضن

ً
ه سوف يخسر ممل

 
الخطوة، ألضن

مت العال التنظيمهذا  ة، فسيحصل عل  املزيد من وردي   ي. أليكس هوبإمكمضنه اختيمر أفمل وردي 

ّ
 
ا ةلماث

 
ملة المنظ ملللتسجيل يمساين التي ترافق هذه الخطوة. وأعطت استامرات  عا  ، عا 

ّ وشرحت لهم
 
مله يجب أن يوقع ثلث الأضن افي لطمر  التنظيمويوافقوا عل   عل  األقل ّ عا 

 
ة منظ

ملال لهم عا 
 
ى اآلن لم ي. التي تاث ّحت 

 
مللاع سوى ربع وق ّعا  معظاهم يخمفون من فقدان مصدر  ، ألن 

ّت لأوضحليكس أن  أرزقهم وليسوا عل  استعداد لدفع الثان، عل  الرغم من  اإلدارة  يمساين أن 

ن وبملعتراف به،  لتعموّنبمم ملزمة قمضنوضنًّ قتلذا مع اإلطمر الذي سيتكو   الشروط املطلوبة. تحق 

  



ّ - 2امللحق 
ّ
اتشخصيّّالص ملخ  

/  مع) وقفاملّوصفّةشخصيّ ال اسمّرقم

ّضد(

ّةالحجج الرئيسيّّ

في جديد  عممل أمير1ّ

ر چشبكة بّر

  -كيد

هنمك  نممللى  ال اتلذا اضنما .متردد

فصل من  خوف
ُ
من أن أ

ني ، أو العال
 
سأحصل عل  أضن

مت العالمن  عدد أقل ّ  .وردي 

 فقط شهّر أعال هنم منذأضنم 
رينوسأكون أوّ  . ومن ل املتمر 

بملنسبة  ضنمحية أخرى، من املهم ّ

مت ىي أن  أحصل عل  سفري 

ا
 
ر وقمت اأّلفي ة منظ

 
التي ل تتوف

ة، وعل   فيهم مواصالت عمم 

وجبمت خصم في ثان ال

م   مدفوعمتّو منتظاة في أي 

  املرض. 

 يمساين2ّ

 

ة مدير  وردي 

 فرعفي  عال

 أمير

ّ

 

أضنصحك للنممل،  ةكزعيا مع

ّلضنمام  لى  النممل بم حق 
ُ
 امل

مللل لحقوق في سبيل ضنيل ا عا 

همالتي  قمضنون. لم لوفًقّ تستحق 

لقد ساعت عن العديد من 

فيهم النممل  كمنالتي  الحملت

ملال وحصلم ضنمجًحّ عل   عا 

مرافقة حثيثة . لدينم همحقوق

ّ من
 
ا ةلماث

 
ملة المنظ ّ.عا 



 يوسف3ّ

 

 مدير فرع أمير

 

 ضد

 

ي ملز  كادير فرع أشعر 
 
بأن

جمه 
ُ
يجب  نتني.اإلدارة التي عيّ ت

مم بوسعي لكي ل  أن أفعل كل ّ

ينتظاوا. من املاكن أن يعلنوا 

 حمّرلذا لم يلضراًبم أيًمم. 

ملال  من اكنضنت لمّو ،عا 

قد ، كمملعتمد تشغيل املحل ّ
ة يؤدي ذلك لى  خسمرة ممليّ 

يتهاوضنني بذلك. أضنم وس للشبكة

 اإلدارة.الثان عند  دفعأقد 

 

 اليكس4ّ

 

ّ
 
ا ةلماث

 
ة منظ

ملال  عا 

 

 مع

 

 يحصلياكن أل 
 

ملال ل عل   عا 

 ينص  عليهمالحقوق التي 

يحظر عل  اإلدارة  القمضنون.

مرب لذا كمن بمملوظف املس  
ُ
امل

في قمضنوني   تنظيمفي لطمر 

ا
 
ثلث لقنمع . علي  ةة تاثيليّ منظ

ملال  لتوقيع.، بمعل  األقل ّ، عا 

 

أفمل صديق  شمي5ّ

 ميرأّل

 

 ضد

 

لى  النممل. بدأت  ل تنمم ّ"

ّ تجلب لنفسك العال ل  للتو 

قد يفصلوك من ...  املتمعب

ّالعال. 
 
 مر كم كمن صعبًّتذك

سوق العثور عل  وظيفة. 

العال مليء بان يبحثون عن 

تجلب لنفسك ل عال. 

 ".املتمعب

 

 

 ّ



بطاقات للمجموعات – 3 مللحقا  

 أمير - 1 رقم املجموعة

 كيد.-رچّرجديد في سلسلة ب عمملأمير هو 

ه
 
د في لضن مللى  ضنقمبة ال لذا كمن سينمم ّ مم مترد   أ  ل: التي يعالون عل  تأسيسهم عا 

فصل من العال هنمك خوف نممللى  ال اتلذا اضنما "
ُ
ني ، أو من أن أ

 
 سأحصل عل  عدد أقل ّأضن

مت العالمن  ّ.وردي 

رينوسأكون أوّ  فقط شهّر أعال هنم منذأضنم  بملنسبة ىي أن  . ومن ضنمحية أخرى، من املهم ّل املتمر 

مت  اأحصل عل  سفري 
 
ة، وقمت اأّلفي ة منظ ر فيهم مواصالت عمم 

 
منتظاة في  مدفوعمتّوالتي ل تتوف

م  املرض.   ."الوجبمت...تخفيض في أسعمر م الحصول عل  لو استطعن رائًعمسيكون أي 

ّيجب ي ذاملعملة ال سؤال
 
 خمذ قرار بشأضنه:ات

ّ ّ أمير راض 
ً

لى  ، هل ينمم  عن وظيفته الجديدة والراتب الذي يكسبه. اآلن أمير في معملة لجامل

اامل
 
ملحقوق المن أجل ة نظ ة العال التي يعال فيهم، مديّر تبمدر بهمالتي  عا  ّة وودي   هذه فرصة ألن 

مللصملح جايع الللعال   ة، أ  ل ...شخصيّ ، وملصلحته العا 

ذ أن هل ومم هو  ،ينمم ّسأمير لى  هذه الخطوة؟ مم هو الثان الذي سيدفعه لذا كمن  ينمم ّ ُيحب 

 عل  حقوقه؟ صرّ يُّ لم لذا هالثان الذي سيدفع

 يريد أن ّل وهّوة له باوجب القمضنون. م عل  جايع الحقوق املستحق ّمن ضنمحية، ل يحصل حمليّ 

ّ يبدّو ملتنظيمبر يفكالت، ّويعال في ظروف استغالل
 
ي في نهمية شأنهم أن تؤدّ ه خطوة من وكأضن

 الشبكة. فيجايع الشبمب العمملين عال ّو ظروف عالهاملطمف لى  تحسين 

متمن ال أضنه سيحصل عل  عدد أقل ّ يخش ىمن ضنمحية أخرى، هنمك  اء هذه الخطوة وردي  ، من جر 
 دراستهى نهمية هنمك حتّ  وعل  أي  حمل، تخطيطه هو أن يعال. فصله من العالام يتم بل وربّ 
مت عاليوسف . لقد عرض عليه ةالثمضنويّ  ام عليه أن ، التنظيمهذا لى   أفمل لذا لم ينمم ّ وردي  رب 

ى تهدأ العمصفة ّ.يبقى في هدوء والضنتظمر حت 

 مم العال؟

ّ
 
 املعلوممت املرفقة. استعينوا بأوراقخمذ قرار، لت

خذتموه. ( للموقف اّدعاء وتعليل) صوغوا اّدعاءّ 
ّ
ّالذي ات

ّ



بطاقات للمجموعات – 3 امللحق  

 ياسمين - 2رقم املجموعة 

ة العالمدير  ييمساين ه  أمير. الذي يعال فيهر كيد چفي فرع بّر وردي 

ملتنظيم التبمدر لى  وهي   التنظيم. لى أمير  ضم ّفي الفرع وتحمول  عا 

ملالعمدلة لل نممللى  الالضنمام  ، بان فيهم أمير، عممل بكل  أضنصحللنممل،  ةوبصفتي قمئد  عا 

ن الحملت التي لقد ساعت عن العديد ماملانوحة لهم باوجب القمضنون. الحقوق للحصول عل  

ملال وضنملضنجح فيهم النممل   حقوقهم. عا 

ّ مرافقة عن كثب من قبللدينم 
 
امل ةلماث

 
ملة النظ  ".عا 

ّيجب ي تاملعملة ال
 
 :مخمذ قرار بشأنهات

ينمم ومم سلى  هذه الخطوة؟ مم هو الثان الذي سيدفعه لذا كمن  ينمم ّمن الجدير بأمير أن هل 

 لذا ههو الثان الذي سيدفع

 عل  حقوقه؟ صرّ يُّ لم

ام تقنعه بملضنمام  لى  مير ججًجّأّل  يمساين أن تقد ّن عل  يتعيّ 
 
ملة المنظ  .تبمدر بهمالتي  عا 

 ألمير. هامأن تقّدّ لياسميناّدعاء وتعليالت يمكن لصياغة  املعلومات املرفقة استعينوا بأوراق

  



 

 بطاقات للمجموعات – 3 امللحق

 يوسف - 3املجموعة 

 .أمير الذي يعال فيهر كيد چفرع بّريوسف هو مدير 

ملهو يعمرض تنظيم ال  الفرع الذي يديره. لدارة في كهذا ويخش ى من تأثير تنظيم عا 

جمه ابصفتي مدير الفرع، أشعر بمللتزا  "
ُ
 إلدارة التي عينتني.ت

ى لضرابهمتنظيال  مم بوسعي ألمنع أن أفعل كعلي    .هم أو حت 

ملال حمّرلذا لم ي ن من عا 
 
ة ة للشبكخسمرة ممليّ  اهذ يسبب وقدكمملعتمد،  الفرعتشغيل ، لن ضنتاك

هاوضنني ب  ذلك.وسيت 

 ".إلدارةا عند ثانالأضنم قد دفع 

ّيجب ي تاملعملة ال
 
ّ:مخمذ قرار بشأنهات

ينمم ومم سلى  هذه الخطوة؟ مم هو الثان الذي سيدفعه لذا كمن  ينمم ّمن الجدير بأمير أن هل 

 لذا ههو الثان الذي سيدفع

 عل  حقوقه؟ صرّ يُّ لم

ايريد يوسف لقنمع أمير بعد  الضنمام  لى  
 
ملة المنظ   .عا 

ّ.ألمير هامقّدّيأن  التعليالت التي يمكن ليوسفلصياغة  املعلومات املرفقة استعينوا بأوراق

ّ  



 بطاقات للمجموعات – 3 امللحق

 أليكس - 4 رقم املجموعة

ّ يأليكس ه
 
ال ماث

 
ملال ةمنظ ملال التي يريد عا   ر كيد الضنمام  لليهم.چبّر في عا 

ملالماكن من  بمم  أكبر عددهم لنّ   في الفرع لحامية حقوقهم. عا 

ّل "
 

ملال يحصل ُيعقل أل  باوجب القمضنون.انوحة لهم عل  الحقوق امل عا 

مرب لذا كمن في لطمر بمملوظف املس  يحظر عل  اإلدارة 
ُ
افي قمضنوني   تنظيمامل

 
. علي  ةة تاثيليّ منظ

ملالثلث لقنمع   ".لتوقيع والضنمام ، بمعل  األقل ّ، عا 

ّيجب ي تاملعملة ال
 
 :مخمذ قرار بشأنهات

ينمم ومم سلى  هذه الخطوة؟ مم هو الثان الذي سيدفعه لذا كمن  ينمم ّمن الجدير بأمير أن هل 

 لذا ههو الثان الذي سيدفع

ّعل  حقوقه؟ صرّ يُّ لم

اريد أليكس لقنمع أمير بملضنمام  لى  ت
 
ملة المنظ  .عا 

 استخدام صحائف املعلومات املغلقة لصياغة األسباب التي يمكن أليكس أن تقدم ألمير.

  



 

ّللمجموعاتبطاقات  – 3 امللحق

ّشاي - 5 رقم املجموعة

ّمير.أّلشمي هو أفمل صديق 

الى   أميّر اضنمام  يعمرض
 
ملة المنظ ّفي مكمن عاله. عا 

ّ ل تنمم ّ" قد يفصلوك من العال. ...  تجلب لنفسك املتمعبالعال ل  لى  النممل. بدأت للتو 

ّ
 
تجلب ل سوق العال مليء بان يبحثون عن عال. العثور عل  وظيفة.  مر كم كمن صعبًّتذك

 لنفسك املتمعب".

ّيجب ي تاملعملة ال
 
 :مخمذ قرار بشأنهات

ينمم ومم سلى  هذه الخطوة؟ مم هو الثان الذي سيدفعه لذا كمن  ينمم ّمن الجدير بأمير أن هل 

 لذا ههو الثان الذي سيدفع

ّعل  حقوقه؟ صرّ يُّ لم

ايريد شمي لقنمع أمير بعد  الضنمام  لى  
 
ملة المنظ ّ.عا 

 ألمير. هامقّدّيأن  التعليالت التي يمكن لشاديلصياغة  املعلومات املرفقة استعينوا بأوراق


