﴿ ﴾ ٤٨

 -1ערוץ היסטורייה ישראלי אמור לעלות בשבועות הקרובים בצפון
אמריקה ,ולשדר תוכניות וסרטים דוקומנטריים העוסקים בהיסטוריה
של היהודים והציונות .בשלב זה הערוץ מכוון את שידוריו ל 2-מיליון
משפחות יהודיות ביבשת ,ולאוכלוסייה הנוצרית שמגלה עניין במורשת
ישראל .בעתיד מתכוונים בעלי הערוץ להעלותו לשידור גם בישראל,
באמצעות הכבלים והלוויין .מאחורי היוזמה עומדים שניים מאנשי
התקשורת הישראלים .במשך שנה וחצי עסקו השניים באיסוף ומיפוי
חומרי ארכיון מישראל ומהעולם ,ובנו מאגר ממוחשב שמכיל מידע על
 8,000שעות שידור שסוקרות מגוון רחב של אירועים ואישים בתולדות
ישראל .יש לציין כי ,בערוץ הושקעו עד כה  2מיליון שקלים .בחבר
הנאמנים של הערוץ חברים ,בין השאר ,יצחק נבון ,חיים גורי ,דן
שומרון ,יואל בן נון וחיים חפר .ההיסטוריונים שייעצו ליזמים הם
הפרופ' יהושע פורת ,הד"ר מאיר פעיל ודן שיפטן.
מצד שני ,ערוץ הסי-אן-אן עומד להגעה להסכם עם חברות הכבלים על
המשך שידוריו בישראל .בימים האחרונים הושגה הסכמה כספית בין
הצדדים על חידוש החוזה של רשת החדשות האמריקאית ,ולפיכך
שידוריה בכבלים צפויים להימשך גם אחרי  1בנובמבר .בעקבות
מאמצי התיווך של יו"ר מועצת הכבלים ,הגיעו הצדדים להסכמה
עקרונית על מחיר השידורים .הכבלים דרשו הנחה של  50%מהמחיר
המקורי  -כ 3-מיליון דולר בשנה .המחיר המוסכם הוא פשרה בין
השניים .אף אחד מהצדדים עדיין אינו מוכן לתת אישור רשמי לסיכום
שהושג.



ﻓﻰ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﺴﺘﺒﺩﺃ ﻗﻨﺎﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ،
ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ  .ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

ﺴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻠﻴﻭﻨﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ  ،ﻭﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺒﺩﻭﻥ


﴿ ﴾ ٤٩
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ .ﻭﻴﻌﺘﺯﻡ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺃﻴﻀﺎ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻭﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ  .ﻭﻴﻘﻑ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ
ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ  ،ﻭﺨﻼل ﻋﺎﻡ ﻭﻨﺹ ﻋﻤل ﺍﻹﺜﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﺸﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻭﻀﻊ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻟﻬﺎ  ،ﻭﺃﺴﺴﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ٨٠٠٠ﺴﺎﻋﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﺘﻐﻁﻰ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻰ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ  .ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺒﻠﻐﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ٢
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﻴﻜل  .ﻭﻴﻀﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻓﻰ ﻋﻀﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎﻴﻀﻡ ﺍﺴﺤﻕ ﻨﺎﻓﻭﻥ ،
ﺤﻴﻴﻡ ﺠﻭﺭﻯ  ،ﺩﺍﻥ ﺸﻭﻤﺭﻭﻥ  ،ﻴﺅﺁل ﺒﻥ ﻨﻭﻥ ﻭﺤﻴﻴﻡ ﺤﻴﻔﺭ  .ﻭﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩﻤﻭﺍ
ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ ﻴﻬﻭﺸﻭﺍﻉ ﺒﻭﺭﺍﻁ  ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺎﺌﻴﺭ ﺒﺎﻋﻴل ﻭﺩﺍﻥ
ﺸﻴﻔﻁﻥ .
ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻭﺸﻙ ﻗﻨﺎﺓ ﺴﻰ ﺇﻥ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺒﺸﺄﻥ
ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺒﺙ ﺇﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ،ﻭﻓﻰ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺤﻭل ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻘﺩ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺒﺙ
ﺃﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺤﺘﻰ ﻤﺎﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  .ﻭﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﺒﺩﺌﻰ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺙ.
ﻭﻗﺩ ﻁﻠﺒﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺨﺼﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ  %٥٠ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻷﺼﻠﻰ ؛ ﺃﻯ ﻤﺎﻴﻭﺍﺯﻯ  ٣ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺘﻭﻓﻴﻘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻯ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ .

 

 .١ﻜﻠﻤﺔ ) ערוץ ( ﺘﻌﻨﻰ "ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ" .
 .٢ﺍﻟﻔﻌل ) שידר ( ﻴﻌﻨﻰ " ﺃﺫﺍﻉ  -ﺒﺙ" .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ ) גלה עניין ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﺒﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ " .
 .٤ﻤﺭﻜﺏ ) אנשי התקשורת ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺭﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ" .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل )סקר ( ﻴﻌﻨﻰ " ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ " ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻏﻁﻰ ﺤﺩﺜﹰﺎ" .
 .٦ﻤﺭﻜﺏ ) רשת החדשות ( ﻴﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ " .

 .7ﻜﻠﻤﺔ ) לווין

( ﺘﻌﻨﻰ "ﻗﻤﺭ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻰ" ،ﻭ) ערוץ לווין( ﺘﻌﻨﻰ "ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ

********************



﴿ ﴾ ٥٠
 -2בתום יום דיונים ארוך  ,אישרה הערב מועצת הרשות השנייה את
תוכנית ההפעלה מחדש של ערוץ  .10האישור היה צפוי ,שכן הרשות
מעוניינת במתן הזדמנות נוספת להתרוממות הערוץ המסחרי החדש.
עם זאת ,התוכנית אושרה בכפוף לתנאים מחמירים יחסית לתוכנית
שהוגשה למכרז המקורי על הערוץ .בפני מועצת הרשות השנייה הונחו
חוות הדעת של הנהלת הרשות בדבר ההקלות אותן ביקש ערוץ 10
לעשות בכתב הזיכיון וכן חוות דעת כלכליות בנושא .המועצה כתבה
בהחלטתה כי היא מודעת לכך שהערוץ נקלע למצב חמור ולכך
שהציפיות הכלכליות אשר נצפו בשלב פרסום המכרז ובשלב הקמתו
של הערוץ אינן מתממשות ,ואף אינן צפויות להתממש בעתיד הנראה
לעין  -באופן המטיל צל כבד על עצם המשך קיומו של הערוץ .מנגד,
נכתב בהחלטה כי המועצה רואה חשיבות רבה בהבטחת הגשמתן של
המגמות שהיו ביסוד הקמתו של הערוץ :יצירת תחרות בתחום
הפרסום ,קידום ההפקה המקומית והעשרת מפת השידורים בישראל
לטובת ציבור הצופים .במסגרת האישור הובאו בחשבון טענות
זכייניות ערוץ  , 2כי מתן ההקלות לערוץ  10יפגע בהן" .לאור חוות
הדעת הכלכליות שהוצגו לה סבורה המועצה כי ,אין המדובר בפגיעה
בלתי מידתית" ,נכתב בהחלטה .עם זאת ,הנחתה המועצה את הנהלת
הרשות לבחון את האפשרות להתאמות בזיכיון המחודש של ערוץ 2
עם תום תקופת הזיכיון הנוכחית ,בעקבות ההקלות לערוץ המתחרה.
בכפוף לאישור ,כאמור ,יידרשו מערוץ  10מחויבויות הגבוהות
מהמחויבויות שנקבעו כתנאי במכרז ,בתחומי ההוצאה הכוללת
לשידורים ,אחוזי ההפקה המקומית וכן בהיקף שעות הסוגה העילית
)דרמה ,תעודה וכו'( .הנהלת הרשות תגיש למועצה את המלצותיה
בדבר אופיו של מנגנון הפיקוח שייושם לצורך הבטחת עמידת ערוץ 10
בהתחייבויות אותן קבעה המועצה .מנכ"ל הרשות הוסיף כי המועצה
שקלה מחד את חשיבותו של ערוץ ברודקסט אלטרנטיווי לערוץ ,2
ומאידך הקפדה על תנאים משמעותיים שיבטיחו ערוץ ברודקסט


﴿ ﴾ ٥١
ייחודי" .אנו מקווים כי ערוץ  10יעלה על דרך המלך לטובת ציבור
הצופים ,היוצרים והמפרסמים" ,מסר מנהל הערוץ .
 

מועצת הרשות השנייה
תוכנית ההפעלה מחדש
מתן הזדמנות נוספת
הערוץ המסחרי החדש
המכרז המקורי על הערוץ
חוות הדעת בדבר ההקלות
כתב הזיכיון
הערוץ נקלע למצב חמור
העתיד הנראה לעין
המטיל צל כבד
הבטחת הגשמתן של המגמות
תחרות בתחום הפרסום
קידום ההפקה המקומית
העשרת מפת השידורים
לטובת ציבור הצופים
עם תום תקופת הזיכיון
הקלות לערוץ המתחרה
דרמה ,תעודה וכו'
אופיו של מנגנון הפיקוח
ערוץ ברודקסט אלטרנטיווי
הצופים ,היוצרים והמפרסמים

 
.1

.2

ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺨﻁﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل

ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺼﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ) ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ (

ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ

ﺁﺭﺍﺀ )ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ( ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻋﻘﺩ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ

ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﻤﻭﻗﻔﹰﺎ ﻋﺼﻴﺒﺎ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ

ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻠﻘﻰ ﺒﻅﻼل ﻜﺜﻴﻔﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ

ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﻋﻼﻥ

ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ
ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻋﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ

ﻤﻊ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ

ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻟﻠﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ

ﺃﻋﻤﺎل ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ  ،ﻭﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ  ...ﺇﻟﺦ

ﺸﻜل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
ﻗﻨﺎﺓ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ ﺒﺩﻴﻠﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻭﻥ  ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻨﻭﻥ

ﻨﺘﺭﺠﻡ ) בתום ( "ﻓﻰ ﺨﺘﺎﻡ – ﻓﻰ ﺃﻋﻘﺎﺏ" .

ﻜﻠﻤﺔ )מחדש( ﺘﺄﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺇﻋـــﺎﺩﺓ"  ،ﻓﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼﹰ )הפעלה
מחדש ( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺸﻐﻴل" .
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 .٣ﻨﺘﺭﺠﻡ ) שכן ( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺤﻴﺙ ﺃﻥ " .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل

)הונח בפני

( ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﻭﻀﻊ ﺃﻤﺎﻡ"  ،ﻭﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻤﻌﻨﻰ

"ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻰ" .
 .٥ﺍﻟﻔﻌل ) מודעת לכך ש ( ﻴﺘﺭﺠﻡ " ﺘﺩﺭﻙ ﺃﻥ " .
.٦

ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒــﺎﺭﺓ ) עתיד הנראה לעין

( ﻫـﻰ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ" ﺃﻭ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل

ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ" .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل ) הובאו בחשבון ( ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻭﻀﻌﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ" .
.٨

ﺠﻤﻠﺔ )"לאור חוות הדעת הכלכליות שהוצגו לה סבורה המועצה כי,
אין המדובר בפגיעה בלתי מידתית" ,נכתב בהחלטה ( ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ،ﻭﻴﻔﻀل ﻋﻨﺩ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .

 .٩ﻜﻠﻤﺘﺎ ) מחד ,ומאידך ( ﺘﻌﻨﻴﺎﻥ " ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  ،ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ "
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ ) עלה על דרך המלך ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﻴﻡ " .

********************
 -3ערוץ  7פתח בימים אלה ,מרכז השתלמויות ללימודי תקשורת,
המלמד עיתונאות ,קריינות רדיו וטלוויזיה .לקורס הראשון נרשמו
למעלה מ 50-מועמדים ומתוכם התקבלו  35מועמדים .כל קורס יכלול
 90שעות לימוד שיתפרסו במשך כחצי שנה .מנהל מרכז ההשתלמויות
ללימודי תקשורת ,הינו עוזי ברוך והמרצים הבכירים של הקורס הינם
חגי סגל ,קובי סלע ונפתלי מנשה.כמו-כן ,יתקיימו הרצאות אורח של
מספר אישים כגון :אורי אורבך ,נחום עידו ,אריה גולן ויאיר שטרן.
ברוך מציין ,כי לימודי התקשורת יתבצעו במכללת "ליפשיץ"
בירושלים וכי ההחלטה לפתוח את מרכז ההשתלמויות ללימודי
תקשורת הינה צעד נוסף בין צעדים נוספים שערוץ  7קיים לאחרונה
כגון ,מעבר גם לשידורי טלוויזיה באינטרנט ולעיתונות כתובה .ערוץ 7
יחל בימים אלו לשדר לראשונה כתבות חדשותיות טלוויזיוניות
וראיונות אקטואליה מצולמים עם אנשי ציבור המשודרות באתר
האינטרנט של הערוץ "יזראל נשיונאל ניוז" .בהמשך ישודרו מהדורות
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חדשות בשידור חי מהאולפן ותוכניות אקטואליה .כמו כן ,הוקם צוות
הפקה טלוויזיוני אשר בראשו יעמוד גבי ניומן ,שבשלב זה משדר
במשך  24שעות ביממה כתבות חדשותיות מצולמות.בשלב השני
ישודרו גם כתבות טלוויזיה מתחומי האקטואליה ,תוכניות על קשר עם
התפוצות ותוכניות תרבות ומורשת יהודית ,כבר בשלב זה התראיינו
בראיונות טלוויזיונים ששודרו אישי ציבור רבים .הנהלת ערוץ 7
החליטה בימים אלו ,להיכנס גם לתחום העיתונות הכתובה ולהפיק
שבועון חדשותי אשר יקרא "בשבע" .השבועון יחולק מידי שבוע חינם
בתפוצה של כ 100,000-עותקים .העורך הראשי של השבועון יהיה
עימנואל שילה ששימש בעבר כעורך ראשי של עיתון "מקור ראשון"
וכיום עורך ומגיש את יומן הבוקר של ערוץ  .7סגן העורך יהיה
העיתונאי דוד חרמץ ,שעבד ככתב בעיתון "ידיעות אמריקה" בארה"ב
וכרכז מערכת של רשת המקומונים הדתיים "קו עיתונות".
השבועון"בשבע" יכיל בשלב הראשון בן  16עמודים )תוך  6-3חודשים
בהדרגה השבועון יגיע לכ  36-עמודים ,מחצית העמודים בצבע( אשר
יכלול חדשות ,אקטואליה ,מאמרים ,ראיונות )כולל ראיון השבוע(,
תחקירים ,סקרים ,טורים אישיים של אנשי מקצוע וכתבות מגזין.
חלוקת השבועון תתבצע בכ 40,000-ביישובי יש"ע ,כ 60,000-בכל
רחבי הארץ באזורים דתיים ,חרדים ובכ 10-מרכזי הפצה בערים
הגדולות .


 

מרכז השתלמויות
עיתונאות ,קריינות רדיו
לקורס הראשון נרשמו  50איש
התקבלו  35מועמדים
לימודי תקשורת
ערוץ  7קיים לאחרונה
שידורי טלוויזיה באינטרנט

ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

ﺼﺤﺎﻓﺔ  ،ﻭﺇﺫﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ

ﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل  ٥٠ﺸﺨﺼﺎ ﻟﻠﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

ﺘﻡ ﻗﺒﻭل  ٣٥ﻤﺭﺸﺤﺎ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ

ﺃﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ

ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ
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העיתונות הכתובה
כתבות חדשותיות טלוויזיוניות
בשידור חי מהאולפן
להפיק שבועון חדשותי
השבועון יחולק מידי שבוע חינם
העורך הראשי של השבועון
רשת המקומונים הדתיים
מחצית העמודים בצבע
חדשות ,אקטואליה ,מאמרים
ראיונות  ,תחקירים ,סקרים,
טורים אישיים
מרכזי הפצה בערים הגדולות
 
.١

.٢

.٣

.٤
.٥

ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

ﺒﺎﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻴﻭ
ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺴﺘﻭﺯﻉ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ ﻤﺠﺎﻨﹰﺎ

ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ

ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻨﺼﻑ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﻤﻠﻭﻨﺔ

ﺃﺨﺒﺎﺭ  ،ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ،ﻤﻘﺎﻻﺕ

ﻟﻘﺎﺀﺍﺕ  ،ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ،ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﺎﺕ ﻟﻠﺭﺃﻯ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ

( ﺘﻌﻨﻰ " ﺇﻜﻤﺎل – ﺘﻜﻤﻠﺔ – ﺘﺨﺼﺹ " ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ

ﻜﻠﻤﺔ )השתלמות
)מרכז השתלמויות( ﻫﻰ "ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ" ﺃﻭ "ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ "
ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ) עיתונאות  -קריינות ( ﺘﻌﻨﻴﺎﻥ " ﺼﺤﺎﻓﺔ – ﺇﺫﺍﻋﺔ " ﻭﻫﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ
ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ) עיתון  -קריין ( ﺃﻯ " ﺼﺤﻴﻔﺔ – ﻤﺫﻴﻊ "  ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺤﻘﺘﻴﻥ )אות  -ות ( ﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﻥ .
ﺍﻟﻔﻌل )התפרס( ﻴﻌﻨﻰ " ﺍﻨﺘﺸﺭ – ﺍﻨﺒﺴﻁ " ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ " ﺍﺴﺘﻤﺭ" .
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ )הינו( ﻫﻰ ﺍﺴﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻫﺫﺍ ﻫﻭ " .
ﻜﻠﻤﺔ )אישים( ﺠﻤﻊ )איש( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺭﺠل – ﺸﺨﺹ " ﻭﻫﻰ ﺘﺠﻤﻊ )אנשים(
ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺭﺠﺎل – ﺃﺸﺨﺎﺹ – ﺃﻨﺎﺱ "  ،ﻭﺇﺫﺍ ﺠﻤﻌﻨﺎﻫﺎ )אישים( ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ " ﻜﺒﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ – ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ " .
( ﻴﻌﻨﻰ " ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ " .

 .٦ﻤﺭﻜﺏ )אנשי ציבור
) .٧שידור חי ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ – ﺍﻟﺒﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ " ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤل ﻤﺤﻠﻬﺎ
)שידור ישיר ( ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )העורך הראשי של השבועון ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺴﺒﻭﻋﻴﺔ"
) .٩מידי שבוע ( ﺘﻌﻨﻰ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺎ  ،ﻭﻫﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻌﻨﻰ )בכל שבוע ( .
) .١٠יומן הבוקר( ﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺼﺒﺎﺤﻰ ﺍﻟﻴﻭﻤﻰ" .


﴿ ﴾ ٥٥
.١١
.١٢



)בן  16עמודים( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ١٦ﺼﻔﺤﺔ " .

)אנשי מקצוע

( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ " .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت  -תרגילים

תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
 -1אמצעי התקשורת הם הצינורות הראשיים המזינים את מהפיכת
האינפורמציה של העידן הנוכחי  .הם מהווים גורמים מרכזיים
בתהליכי החינוך והחברות של הדור הצעיר  .לימודי התקשורת בין
כותלי בית הספר מגשרים על הפער בין המציאות שבה חי הלומד
מחוץ לבית הספר למציאות הבית ספרית ויוצר למידה רלוונטית
ואותנטית  .בית הספר אשר השקפתו החינוכית היא לטפח אדם בר
אוריין  ,טבעי הדבר שבנוסף לטיפוח השפה הכתובה והמדוברת יקנה
ללומדיו כלים לטיפוח השפה הנצפית והנשמעת וכך יעגן בתפיסתו את
"השפה כמכלול " .החינוך למדיה יקנה ללומד כישורי חשיבה להבנת
"שפת המדיה" ומיומנויות שונות להבעה בשפת המדיה  .כמו כן יסייע
בידו להשכיל ולצרוך ביקורת בצורה נבונה.
המדיה מביאה את העולם לבתינו ,חלק נכבד מן המידע שאין
באפשרותנו לשמוע ישירות ,או לראות פנים אל פנים מקורו במדיה.
המדיה מלמדת אותנו על הישגי המין האנושי ,ופותח בפנינו חלונות
על מקומות מרוחקים על תופעות ופלאי טבע וחושף אותנו
להתרחשויות עדכניות .המדיה מציגה מציאות המושתתת על מוסכמות
וסטריאוטיפים .השפעת המדיה מצטברת ,ובאופן בלתי מודע מעצבת
דפוסי התנהגות ,עמדות פוליטיות ואסתטיות .
 -2הארגון הבינלאומי לחופש המידע והעתונות "עיתונאים ללא
גבולות" ,פנה בכתב לשר ההסברה של כוויית ,השייח' אחמד אל-
פאהד א-סבאח ,בדרישה שארצו תחזור בה מהאיומים כלפי עיתונאים
זרים ,העובדים בכוויית ומעבירים מידע לכלי התקשורת


﴿ ﴾ ٥٦
הישראלים.הארגון דורש משלטונות כוויית להעניק היתרי שהיה
ותעודות עיתונאי ,גם לעיתונאים הישראלים שהגישו בקשות לכך ,כדי
שיוכלו למלא את תפקידם" .למרות העדר יחסים דיפלומטים בין
ישראל לכווית ,לא יעלה על הדעת שהתקשורת בישראל תסבול
מהמתיחות הבינלאומית ,ותעכב ידיעות לאמצעי תקשורת זרים" .כך
כתב רוברט מנארד ,מזכיר הארגון ,וציין כי כווית תזכה באמון מחודש,
אם היא תחדול מהפלייתה את התקשורת הישראלית .דברים אלו באים
לאחר שמספר עיתונאים )בהם כתב ערוץ  (1נפגעו כשרצו להעביר
ידיעות ,כמו-כן נפגעו הכתבים הזרים שהיו בקשר עם הכתבים
הישראלים .ממשלת כווית הוציאה אזהרה רשמית לתקשורת הזרה
שלא תשתף פעולה עם המדיה בישראל .באזהרה ,איים הממשל
הכוויתי על עיתונאים זרים אשר לא ישמעו להוראות .על-פי הרשויות
בארה"ב ,בין  1000העיתונאים הזרים השוהים בכווית ,לא נמצא אף
עיתונאי ישראלי אחד.
 -3ענקית התקשורת -AOLטיים-וורנר וענקית הבידור והמידע דיסני,
החלו במשא ומתן לקראת מיזוג חטיבת החדשות של  CNNוחטיבת
החדשות של רשת הטלוויזיה  .ABCכך מדווחים עיתונים ורשתות
שונות בארה"ב .על-פי דוברי החברות ,אם תושלם עסקת המיזוג ,יקום
גוף החדשות הגדול בעולם ,שיפעל באמצעות ויספק חדשות לשתי
הרשתות .העיתון ניו-יורק-טיימס מדווח ,כי המגעים בין הצדדים
נמשכים כבר שנה וחצי וכי נראה שהם קרובים עתה לסיכום .השתיים
מעריכות ,כי גוף חדשות משותף לרשתות  CNNו ABC-יוכל לגרוף
הכנסות עתק של  1.6מיליארד דולר לשנה .על-פי המשא ומתן
המתגבש ,יהיה חלקה של  CNNמקבוצת -AOLטיים-וורנר בהכנסות
אלה ,שווה ערך למיליארד דולר והשאר יועבר ל ABC-שבבעלות
דיסני .ההערכות בשוק האמריקני הן ,שיוזמת המהלך היתה CNN
שהכנסותיה נפגעו מאוד ב 3-השנים האחרונות ,בין השאר ,עם
התגברות כוחה של רשת פוקס-ניוז המשודרת גם היא בכבלים בשוק


﴿ ﴾ ٥٧
האמריקני .אם תושלם העסקה  -מדובר בציפייה לשיפור מיידי במצבן
של השתיים CNN .מרוויחה כיום כ 200-מיליון דולר בלבד ,לפני מס.
 ABCתרשום השנה רווח של  15-10מיליון דולר בלבד .השתיים מסרו
כי יתכן שחלקה של  CNNאף יגדל לשלושת רבעי מהמניות .השתיים
יתחלקו שווה בשווה בהוצאות ובשליטה על התפעול.
****************
 -4יו"ר אגודת העיתונאים ,משה נסטלבאום ,פרסם מכתב בו הוא מביע
דאגה עמוקה לחופש העיתונות בתקשורת הרוסית .לדבריו ,בתקופה
האחרונה מנהל השילטון ברוסיה מאבק שיטתי נגד ערוצי התקשורת
החופשיים בכלל ,וספציפי בערוץ הטלוויזיה העצמאי  ,6TVובעליו
היהודי ,בדרי פטרקצישווילי" .פגיעה בערוץ הטלוויזיה החופשי
האחרון ברוסיה ,כמוה כפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות ,ומהווה
סכנה ממשית לדמוקרטיה" ,אמר נסטלבאום .לפני מספר שבועות פנתה
ממשלת רוסיה לממשלת ישראל ודרשה את הסגרתו של איש העסקים
היהודי ,בדרי פטרק  ,בחשד שלא הגיע לחקירה של אירגון ה-פ.ס.ב,.
המחליף את ה-ק.ג.ב .יש שראו בצעד זה המשך ישיר למלחמתו של
הנשיא הרוסי בערוצים החופשיים ברוסיה ,ובהם הערוצים  ORTו-
 .NTVערוץ  6TVהיה בתחילת דרכו בשנות ה 90-המוקדמות ערוץ
מקומי של העיר מוסקבה .לאחר סילוקו של ולדימיר גוסינסקי מניהול
ערוץ  ,NTVעברו רוב העיתונאים הבכירים של הערוץ ל .6TV-הערוץ
החל לשדר בפריסה ארצית ,וזכה לאחוזי צפייה גבוהים מאוד.בכירים
ב 6TV-טענו ,כי הצעדים בהם נוקט השלטון נגד הערוץ ובעליו הם
תוצאה ישירה של כוונת השלטון לשלוט באופן מוחלט ובלעדי בערוצי
התקשורת במדינה .לדעתם ,השלטון ברוסיה מנצל את תקופת המשבר
העולמי בתקווה שהמערב יבלע את מהלכיו הבלתי דמוקרטים .יו"ר
אגודת העיתונאים ,משה נסטלבאום ,פרסם מכתב בו הוא מביע דאגה
עמוקה לחופש העיתונות בתקשורת הרוסית .לדבריו ,בתקופה
האחרונה מנהל השילטון ברוסיה מאבק שיטתי נגד ערוצי התקשורת


﴿ ﴾ ٥٨
החופשיים בכלל ,וספציפית בערוץ הטלוויזיה העצמאי  ,6TVובעליו
היהודי ,בדרי פטרקצישווילי" .פגיעה בערוץ הטלוויזיה החופשי
האחרון ברוסיה ,כמוה כפגיעה בחופש הביטוי והעיתונות ,ומהווה
סכנה ממשית לדמוקרטיה" ,אמר נסטלבאום .לפני מספר שבועות פנתה
ממשלת רוסיה לממשלת ישראל ודרשה את הסגרתו של איש העסקים
היהודי ,בדרי פטרקצישווילי ,בחשד שלא הגיע לחקירה של אירגון ה-
פ.ס.ב ,.המחליף את ה-ק.ג.ב .יש שראו בצעד זה המשך ישיר
למלחמתו של פוטין בערוצים החופשיים ברוסיה ,ובהם הערוצים ORT
ו .NTV-ערוץ  6TVהיה בתחילת דרכו בשנות ה 90-המוקדמות ערוץ
מקומי של העיר מוסקבה .לאחר סילוקו של ולדימיר גוסינסקי מניהול
ערוץ  ,NTVעברו רוב העיתונאים הבכירים של הערוץ ל .6TV-הערוץ
החל לשדר בפריסה ארצית ,וזכה לאחוזי צפייה גבוהים מאוד .בכירים
ב 6TV-טענו ,כי הצעדים בהם נוקט השלטון נגד הערוץ ובעליו הם
תוצאה ישירה של כוונת השלטון לשלוט באופן מוחלט ובלעדי בערוצי
התקשורת במדינה .לדעתם ,השלטון ברוסיה מנצל את תקופת המשבר
העולמי בתקווה שהמערב יבלע את מהלכיו הבלתי דמוקרטים.
 

יו"ר אגודת העיתונאים
חופש העיתונות בתקשורת
ערוץ הטלוויזיה העצמאי
הערוצים החופשיים ברוסיה
שידר בפריסה ארצית
זכה לאחוזי צפייה גבוהים
 

ﺭﺌﻴﺱ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ

ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻰ ﺭﻭﺴﻴﺎ

ﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﻁﺭﻯ
ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ

 .١ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ )פסיק( ﺃﻯ "ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ" ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ
ﺍﻻﺴﻡ  .ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ " .
.٢

ﺍﻟﻔﻌل )דאג( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) ל ( ﻓﻨﻘﻭل )דאג לו

(ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻗﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ " .



﴿ ﴾ ٥٩
 .٣ﺍﻟﻔﻌل )

ניהל

( ﻟﻪ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﻗﻭﻟﻨﺎ

)ניהל מאבק

( ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ "ﺨﺎﺽ

ﺼﺭﺍﻋﺎ " .
 .٤ﻨﺘﺭﺠﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ

)ערוץ הטלוויזיה החופשי האחרון

( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺁﺨﺭ ﻗﻨﺎﺓ

ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺤﺭﺓ " ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ "ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ " .
( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺃﻀﺭ ﺒﻪ  -ﻤﺴﻪ " .

 .٥ﺍﻟﻔﻌل )פגע ( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) ב ( ﻓﻨﻘﻭل )פגע בו
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ )יש שראו בצעד זה ( ﺘﻌﻨﻰ " ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ " ﻷﻥ )יש(
ﺘﻌﻨﻰ ﺤﺭﻓﻴﺎ " ﻴﻭﺠﺩ " ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﺘﻌﻨﻰ " ﻫﻨﺎﻙ "  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ) ראה ( ﺒﻤﻌﻨﻰ
"ﺭﺃﻯ " ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) ב ( ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻌﻨﻰ " ﺍﻋﺘﺒﺭ " .
****************
 -5בימינו מועבר חלק ניכר מן המידע והתרבות על-ידי אמצעי
התקשורת האלקטרוניים :הרדיו ,הקולנוע ובעיקר הטלוויזיה ,ולא רק
באמצעות המלה הכתובה .בטלוויזיה התמונה חשובה יותר מן המלה,
והדבר משפיע על הצורה שבה מועברים המסרים ,על קליטתם וכן על
דרך חשיבתם של הצופים .אמצעי התקשורת השונים משפיעים על
מידת הפצתו של הידע ועל שליטה עליו .תיאוריה מעניינית על הקשר
בין הספר לבין התרבות האורלית והשליטה על הידע מביא ניל
פוטסמן .על-פי תיאוריה זו ,בתרבות האורלית שבה המשא-והמתן
התרבותי נעשה ב"אוויר הפתוח" – קשה יותר להסתיר סודות "אפלים"
מפני ילדים .כאשר הפך העולם לעולם של ספר עם המצאת הדפוס,
הוחבאו הסודות בין דפי הספרים .על הילד ללמוד לקרוא ולפענח את
שפת הספרות ,על-מנת לחשוף את הסודות הללו .נוסף על כך ,קל
להחביא את הספר במגרה נסתרת ,ובכך להגן על הילד מפני הסודות
האסורים .אמצעי התקשורת ההמונים ובייחוד הטלוויזיה הביאו לכך
שהילדים חשופים לעולם המבוגרים  .הטלוויזיה ,בניגוד לספר ,אינה
דורשת כישורים מיוחדים כדי לפענח את מסריה ,ואי-אפשר להסתיר
אותה במגרה .אין ספק שאמצעי התקשורת ההמוניים תורמים להפצה
חסרת תקדים של אינפורמציה על העולם ועל הנעשה בו .אבל האם הם
מסייעים לחופש המידע ,או אולי הם מהווים כלים של שליטה


﴿ ﴾ ٦٠
ומניפולציה מחשבתית? נראה ,שלמרות "פוטנציאל האח הגדול" של
הטלוויזיה אין מקום להיות פסימיים .קיומה של תחנת טלוויזיה
ממשלתית אחת מאפשרת ריכוז ושליטה על האינפורמציה ,אך ימינו
הם ימי הפאקסים ,התקשורת הטלפונית ,המחשבים ומצלמות הווידאו.
לפיכך ,העברת מידע ,לרבות מידע חזותי ,הופכת בהדרגה זולה יותר.
גם היום תיתכן עדיין דיסאינפורמציה רבה ,אך לא ייתכן מונופולין על
ידע .היום מביאים אמצעי התקשורת את העולם הרחב לבתינו,
באמצעות דיווחים עיתונאיים ,סרטים תיעודיים וסרטי עלילה מארצות
שונות .כך אנו נחשפים למידע ולתרבות הבאים מכל פינות העולם.
 

חלק ניכר מן המידע
אמצעי התקשורת האלקטרוניים
הצורה שבה מועברים המסרים
דרך חשיבתם של הצופים
הפצתו של הידע
התרבות האורלית
תיאוריה מעניינית
לפענח את שפת הספרות
על-מנת לחשוף את הסודות
אמצעי התקשורת ההמונים
אינה דורשת כישורים מיוחדים
תורמים להפצת אינפורמציה
מהווים כלים של שליטה
מניפולציה מחשבתית
העברת מידע
לרבות מידע חזותי
מונופולין על ידע
באמצעות דיווחים עיתונאיים
סרטים תיעודיים וסרטי עלילה


ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻘل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ

ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ) ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ (
ﺤل ﺸﻔﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ

ﺒﻬﺩﻑ ﻜﺸﻑ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ
ﻻﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﻫﺏ ﺨﺎﺼﺔ

ﻴﺴﻬﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﻨﺸﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﻴﺸﻜﻠﻭﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ
ﺤﻴل ﻓﻜـــﺭﻴﺔ

ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ﺒﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ

ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻭﺃﻓﻼﻡ ﺭﻭﺍﺌﻴﺔ
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 .١ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل )הסביל( ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌـﻭل
)מועבר( ﺜﻡ

ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ )על

ֿידי( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ"  ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺸﻴﻊ ﺒﻜﺜﺭﺓ

ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل .
.٢

ﺼﻴﻐﺔ )חשוב

יותר( ﻫﻰ ﺼﻴﻐﺔ " ﺃﻓﻌل ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل " ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﺘﻌﻨﻰ "ﺍﻷﻫﻡ

– ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ"  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻫﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺘﺼﺎﻍ ﺒﻭﻀﻊ )יותר( ﺃﻭ
)ביותר( ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻔﺔ .
.٣

ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ) מידע ( ﻭ )ידע

( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻌﻨﻰ "ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ" ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻰ

"ﻤﻌﺭﻓﺔ " .
.٤

.٥
.٦
.٧

( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺃﺨﻔﻰ  -ﺨﺒﺄ " ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ؛ ﻓﻨﻘﻭل ﻤﺜﻼ

ﺍﻟﻔﻌل )הסתיר
)הסתיר את הסודות ( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺃﺨﻔﻰ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ"  ،ﻭﻨﻘﻭل )הסתיר מפני
הילדים ( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺃﺨﻔﻰ ﻋﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل" .
ﺒﻌﺩ ﻜﻠﻤﺔ )קל( ﻴﺄﺘﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻼﻤﻰ )להסתיר ( .
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ )הביאו לכך ש ( ﻴﻌﻨﻰ " ﺃﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " .
ﺼﻴﻐﺔ )חשׂופים ( ﻫﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﻤﻔﻌﻭل ﺠﻤﻊ ﻤﺫﻜـﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )חשׂף ( ﺒﻤﻌﻨﻰ
" ﻜﺸﻑ – ﺃﻅﻬﺭ  -ﺃﻤﺎﻁ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ "  ،ﻭﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻜﻤﺒﻨﻰ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻡ  ،ﻭﺘﺄﺘﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻅﺎﻫﺭ  -ﻤﻜﺸﻭﻑ  -ﻋﺎﺭ "  .ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻓﻰ
ﺠﻤﻠﺔ )חשופים לעולם המבוגרים( ﻫﻭ " ﻴﻁﻠﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ " .

.٨
.٩

( ﻴﻌﻨﻰ " ﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﻟﻪ ﻤﺜﻴل  -ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ " .

ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ )חסר תקדים
ﻨﺘﺭﺠﻡ )אין מקום ( "ﻻ ﻤﺠﺎل " .

****************
 -6ערוץ  7יקים ערוץ טלוויזיה בלווין .כך החליטו מנהלי ערוץ ,7
המתפעלים כיום את שידורי הרדיו ,את השבועון הדתי לאומי "בשבע"
ואת אתר האינטרנט ,המשדר גם מהדורת חדשות ותוכניות טלוויזיוניות
באנגלית .ערוץ הלווין של ערוץ  ,7ישדר באמצעות לווין הנמצא
בבעלות חברה בינלאומית .מנכ"ל ערוץ  ,7ציין כי בימים אלו מגייסים
נציגי הערוץ ,במערב אירופה ובארה"ב ,תרומות בשווי של כ 25-מיליון
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ש"ח לצורך הקמת התשתיות ,אולפני שידור ותפעול ערוץ הלווין.
לדבריו ,חלק מהכסף כבר גויס במהלך השבועיים האחרונים מתורמים
יהודים מאנגליה ,בלגיה וארה"ב .שידורי ערוץ הלווין יחלו לפעול
בעוד שלושה חודשים .התחנה תשדר במשך  24שעות ביממה מספר
שידורים ,וביניהם :שידורי חדשות באנגלית ועברית ,תוכניות
אקטואליה ,תוכניות אירוח ,שיעורי תורה ,תוכניות זמר ותוכניות
בתחום ההיסטוריה והגיאוגרפיה .בשלב הראשון ,יועסקו בהפעלת
הלווין כ 30-עובדים קבועים ,ביניהם :עורכים ,מפיקים ,מגישים,
קריינים ,טכנאים וכדומה .כמו-כן ,בהתאם לצורך יועסקו צוותי צילום
והפקה כקבלני משנה .במהלך החודשיים הראשונים ,השידורים יהיו
מוקלטים מראש וישודרו בשידורים חוזרים .תוך פרק זמן של שלושה
עד שישה חודשים ,רוב התוכניות ישודרו בשידור חי ,כולל מספר
מהדורות חדשות מידי יום .המנכ"ל ציין ,כי שידורי הטלוויזיה יוקלטו
וישודרו מאולפן הטלוויזיה שהקים ערוץ  7בפתח תקוה ,בהשקעה של
כ 1.5-מיליון ש"ח  ,ומ 2-אולפני טלוויזיה שיוקמו במערב אירופה.
כמו-כן הוסיף המנכ"ל ,כי יפתחו משרדי שיווק והפקה לשידורי
פרסומות .צפוי שתוך שישה חודשים יגיעו לכ 10-דקות לשידור
פרסומת בשעה .במהלך המחצית השניה של חודש אוקטובר ,יפתחו
בכ 10-מוקדים שונים ברחבי ישראל ,משרדי מכירות לצלחות לווין
מיוחדות לקליטת שידורי הטלוויזיה של ערוץ  .7עלות צלחת הלווין
היא כ 2,000-ש"ח ,באפשרות פריסה של עד  10תשלומים .מנהלי ערוץ
 7מציינים ,כי ההחלטה להקים את ערוץ הטלוויזיה בלווין ,נובעת
מההצלחה האדירה של שידורי מהדורת החדשות הטלוויזיונית
שהערוץ משדר באתר האינטרנט  .כניסות האתר מגיעות ל,340,000-
מתוכן כ %80-מארה"ב ,מערב אירופה ו %20-מישראל.
ערוץ טלוויזיה בלווין
מתפעל את שידורי הרדיו
תוכניות טלוויזיוניות

 

ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ

ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﺫﺍﻋﻰ

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
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מגייסים תרומות
אולפני שידור
תפעול ערוץ הלווין
משדר במשך  24שעות ביממה
תוכניות אירוח
שיעורי תורה
תוכניות זמר
תוכניות בתחום ההיסטוריה
עורכים ,מפיקים ,מגישים
צוותי צילום והפקה
השידורים יהיו מוקלטים מראש
שיווק והפקה לפרסומות
משרדי מכירות לצלחות לווין
עלות צלחת הלווין
באפשרות פריסה עד 10
תשלומים
נובעת מההצלחה האדירה
 

ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺍﺴﺘﻭﺩﻴﻭﻫﺎﺕ ﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ

ﻴﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺔ

ﺩﺭﻭﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ

ﻤﻌﺩﻭﻥ  ،ﻤﻨﺘﺠﻭﻥ  ،ﻤﻘﺩﻤﻭﻥ
ﻁﻭﺍﻗﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻨﺘﺎﺝ

ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺴﻠﻔﹰﺎ

ﺘﺴﻭﻴﻕ ﻭﺍﻨﺘﺎﺝ ﻟﻺﻋﻼﻨﺎﺕ

ﻤﻜﺎﺘﺏ ﻟﺒﻴﻊ ﺃﻁﺒﺎﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل

ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻁﺒﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل

ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻗﺴﺎﻁ

ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻬﺎﺌل

 .١ﺠﻤﻠﺔ )הנמצא בבעלות( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ – ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟـ " .

.٢
.٣

( ﺘﻌﻨﻰ "ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ" .

ﺠﻤﻠﺔ ) גייוס תרומות
ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )ש"ח ( ﻴﻌﻨﻰ )שקל חדש

( ﺃﻯ "ﺸﻴﻜل ﺠﺩﻴﺩ" ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ

ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ،ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻴﻜل ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺩﻴﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯﺍ ﻟﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻴﻜل ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ
ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ .
.٤
.٥

( ﺘﻌﻨﻰ " ﺁﻨﻰ -

ﺤﺎﻟﻰ " ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﻘﺼﺩ ﺒﻘﻭﻟﻨﺎ

)תוכניות

ﻜﻠﻤﺔ )אקטואלי
אקטואליה ( " ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ " .
ﻤﺭﻜﺏ ) צלחות לווין ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻁﺒﻕ )ﺼﺤﻥ( ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ " .
****************
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 - תרגילים

תרגם את הטקסטים הבאים לערבית :
 -1ממשלת עיראק הודיעה הערב ,כי תגרש את כל העיתונאים הזרים
מתחומה בשבוע הבא .ההחלטה על הגירוש התקבלה בעקבות תלונות
של ממשלת עיראק על הדיווחים אותם מעבירים הכתבים הזרים.
גורמים עיראקיים מסרו ,כי לאחר הגירוש תאפשר בגדד לקבוצה קטנה
של עיתונאים לשוב לתחומה ולסקר תחת כללים חדשים ונוקשים.
החוקים החדשים יאפשרו לגופי תקשורת זרים להכניס לעיראק רק
עיתונאי אחד שאינו ממוצא עיראקי ,ויגבילו את משך הביקור של
עיתונאים במדינה לעשרה ימים .בין העיתונאים המגורשים ,גם נציג
של רשת סי.אן.אן .ממשלת עיראק התרעמה על דיווח של הרשת ,ולפיו
כוחות ביטחון עיראקיים פיזרו השבוע בירי באוויר הפגנה נגד
הממשלה מחוץ למשרד ההסברה בבגדד .גומרים בעיראק טענו ,כי
הדיווח שקרי ,וכי סי.אן.אן היא שופר תעמולה של ממשלת ארה"ב.
רשת סי.אן.אן דחתה את הטענות.
 -2ערוץ היסטוריה ישראלי אמור לעלות בשבועות הקרובים בצפון
אמריקה ,ולשדר תוכניות וסרטים דוקומנטריים העוסקים בהיסטוריה
של העם היהודי והציונות .בשלב זה הערוץ מכוון את שידוריו ל2-
מיליון משפחות יהודיות ביבשת ,ולאוכלוסייה האוונגליסטית שמגלה
עניין במורשת ישראל .בעתיד מתכוונים יוזמי הערוץ להעלותו לשידור
גם בישראל ,באמצעות הכבלים והלוויין .מאחורי היוזמה עומדים
צפריר רונן ואבישי כפיר .במשך שנה וחצי עסקו השניים באיסוף
ומיפוי חומרי ארכיון מהארץ ומהעולם ,ובנו מאגר ממוחשב שמכיל
מידע על  8,000שעות שידור שסוקרות מגוון רחב של אירועים ואישים
בתולדות עם ישראל .לדברי רונן ,בערוץ הושקעו עד כה  2מיליון
שקלים .בחבר הנאמנים של הערוץ חברים ,בין השאר ,יצחק נבון ,חיים
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גורי ,דן שומרון ,יואל בן נון וחיים חפר .ההיסטוריונים שייעצו ליזמים
הם הפרופ' יהושע פורת ,הד"ר מאיר פעיל ודן שיפטן.
 -3רשות השידור בישראל פועלת מכוח חוק רשות השידור ,הקובע כי
הרשות תקיים את השידורים ברדיו ובטלוויזיה כשירות ממלכתי .
תפקידיה של הרשות לשדר תכניות חינוך ,בידור ומידע בשטחי
המדיניות ,החברה ,בכלכלה והמשק ,התרבות ,המדע והאמנות –
בעברית  ,בערבית ובשפות אחרות  ,לצרכיה של האוכלוסיה בישראל,
לצרכיהם של יהודים בעולם ,ולשפר את דמות ישראל אצל מאזינים
במדינות שכנות ובעולם כולו .החוק תובע מן רשות להבטיח ,כי
בשידורים יינתן מקום לביטוי מתאים של השקפות ודעות שונות
הרווחות בציבור ,ותשודר אינפורמציה מהימנה .מוסדותיה הציבוריים
של הרשות הם המליאה והוועד המנהל  .מליאת רשות השידור מונה 31
חברים בהם  30נציגי ציבור ,המתמנים ע"י הנשיא הישראלי  .בין
תפקידי המליאה – התווית קווי פעולתה של הרשות ואישור מערכת
השידורים .ליד המליאה פועולות ועדות מייעצות בתחומים שונים.
הוועד המנהל מונה  8חברים ובהם יו"ר הרשות ומשנהו.



﴿ ﴾ ٦٦
 
 - ١ﻴﺒﺩﺃ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻤﺭ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﻀﺎﻑ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻭﺍﺕ »ﺍﻟﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ« ﻭﻴﺤﺭﺹ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﻔﺭﺓ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻼﺏ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺸﺭﺍﺌﺤﻬﻡ .ﻭﺘﺴﺘﻌﺩ ﺸﺭﻜﺔ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ
ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻻﻁﻼﻕ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻋﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺠﺩﻭﻯ ﺤﻭل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺩﺵ ﺩﺍﺨل ﺍﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ .ﻭﻴﺤﻤل ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
ﺤﺎﻟﻴﺎ  170ﻗﻨﺎﺓ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﻴﺼل ﻋﻤﺭﻩ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻰ  ١٧ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻴﻐﻁﻲ ﺍﺭﺴﺎﻟﻪ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺴﻴﺎ ﻭﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻭﺍﻭﺭﻭﺒﺎ .ﻭﺘﺴﻤﺢ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻴل ﺴﺎﺕ ﺒﺈﺭﺴﺎل
ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻭﺤﺯﻡ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺭﺠﺎل ﺍﻻﻋﻤﺎل ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﺭﺴﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ
ﺍﻻﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻤﻌﺩل ﺴﺭﻴﻊ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻤﺭ ﻭﻴﺒﻠﻎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  400ﻜﻴﻠﻭ /ﺒﺎﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺩل ﻴﻔﻭﻕ  ١٠ﺍﻀﻌﺎﻑ ﻤﻌﺩل
ﻨﻘل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ.



האיחוד המצרי של רשות השידור והטלוויזיה יתחיל בקרוב להגיש
שירותי חינוך באמצעות הלווין "נאיל סט " במטרה לצפות בהרצאות
הלימודיות  ,בעת הצורך  ,על ֿידי המערכות הקיימות בלווין המצרי .
השירות החדש מתווסף לשירותי החניוך הקיימים כבר דרך ערוצי
"נאיל סט "  .האיחוד המצרי של רשות השידור והטלוויזיה שוקד על
כך ,שהשירות יהיה פתוח  ,וללא צופן  .דבר זה יאפשר לכל
הסטודנטים המצרים  ,על כל שכבותיהם ,ליהנות בו .החברה המצרית
ללווינים" ,נאיל סט " ,עומדת כעת להפעיל את הדור השני של
הלווינים המצריים  .החברה מכינה מחקרי כדאיות בדבר הצורכים
השוטפים של הלווינים לאור המגמות של חברות בינלאומיות לייצר


﴿ ﴾ ٦٧
צלחות הלווין בתוך מכשירי הטלוויזיה  .ה"נאיל סט " נושא כעת 170
ערוצים ערביים וזרים  ,והוא אמור לפעול עד  17שנים  .שידורי ה
"נאיל סט " מכסים את כל האיזור הערבי ,אסיה ,אפריקה ואירופה .ה
"נאיל סט " יכול לשגר כמה קבצים וחבילות הערוצים מנקודה אחת
לכמה נקודות  ,ולהגיש שירותים לאנשי העסקים ,דרך שליחת נתוני
הבורסה ,מידע על השיווק ,שירותי בנקאות ולהגיש את שירותי
האינטרנט המהיר  .ה "נאיל סט " יכול לספק למשתמש ניתונים בקצב
מהיר על ֿידי קליטת השידור הדיגטלי מהלווין  ,במהירות של יותר
מארבע מאות קילו פייט בשנייה  .קצב זה עולה פי ֿ 10על קצב העברת
הנתונים דרך ערוצי הטלוויזיה .
****************
 -٢ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ »ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ« ﺒﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ .ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺙ ﺴﺕ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻭﺍﻟﻲ
ﺍﻟﺸﻬﺭ .ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﺓ ﺍﻭﻟﻰ  ٧ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻼﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎﹰ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺎﹰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ »ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻠﺘﻘﻲ« ﻴﻌﺩﻩ ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ ﻜل ﻴﻭﻡ ﺍﺤﺩ ﺍﺤﻤﺩ ﻤﺯﻨﺭ ،ﻭﻤﺩﺘﻪ  70ﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﻭﺘﻘﺩﻡ »ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ« ﻴﻭﻤﻴﺎﹰ ﻋﺭﻀﺎ ﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺍﻤﺎ ﻁﻭﺍل ﺍﻻﺴﺒﻭﻉ
ﻓﺘﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ »ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ« ﻭ»ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻴﻥ« ﻭ»ﺍﻻﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ« ﻭ»ﺍﻻﺴﻼﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل« ﻭ»ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ« ﻭ»ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ« .ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﺙ ﺍﻻ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﺩﻫﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ.

 

ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﻴﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻰ

ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ

 ٧ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﺨﺒﺎﺭﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺸﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ

ערוץ הלווין האיראני בערבית
רשת החדשות של העולם
שידור הניסוי
החל מהיום
 7תחנות של חדשות
מהדורות החדשות


﴿ ﴾ ٦٨
ﺍﻟﻤﻭﺠﺯﺍﺕ ﻭﺍﻻﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ

קיצור החדשות והמבזקים
לא נמשכים יותר משתי דקות
תוכנית דוֿ ֿשיח פוליטית
עורך ומגיש אותו
סקירה לעיתונות
הערוץ מבקש להתמודד עם

ﻻﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻥ

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻭﺍﺭﻯ ﺴﻴﺎﺴﻰ
ﻴﻌﺩﻩ ﻭﻴﻘﺩﻤﻪ

ﻋﺭﺽ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺤﻁﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ

 

 .١ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ "ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" )

ערוץ לווין בערבית

( ﻭﻫﻰ

ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ .
.٢
.٣

בכל יום – יום יום ( .

"ﻴﻭﻤﻴﺎ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )מידי יום -
ﻭﻨﺘﺭﺠﻡ " ﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ" ) עשויות להימשך ( .

 .٤ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻸﺤﺎﺩﺙ " ﻓﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ )

המאורעות
.٥

העוקבת אחר

(.

" ﻁﻭﺍل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ " ﺘﺭﺠﻡ ) במשך השבוע

(.

 .٦ﺃﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺒﺙ ﺍﻻ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻊ

ﺍﻟﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻻﺨﺒﺎﺭﻴﺔ " ﻓﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ) הרשת שמשדרת תוכניות ערביות
בלבד מבקשת להתמודד עם ערוצי החדשות הלוויניות ( .
****************
 -٣ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻼﻨﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻔﻨﻲ .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺤﺎﻓﻅ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ
ﺍﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ  ٣ﺍﻓﻼﻡ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭ ٤ﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺒﻠﻎ ٢٠
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ ﺒﻤﺼﺭ .ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل
ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﺴﻠﺴل »ﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ« ﻭﻤﺴﻠﺴل »ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ« .ﻭﻗﺎل ﺤﺎﻓﻅ ﺍﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٨٠ﻗﻨﺎﺓ ﻓﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻻﻋﻤﺎل .ﻭﺍﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺘﻴﻥ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ
ﻨﻔﺴﻪ ﻨﺠﺤﺕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ  ٨ﺩﻭﺭ ﻋﺭﺽ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ


﴿ ﴾ ٦٩
ﻤﻭﻗﻊ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻤﺩﺓ  ١٢ﻋﺎﻤﺎ .ﻭﺘﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻴﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬﺎ  ٢,٢٥ﻤﻠﻴﻭﻥ
ﺠﻨﻴﻪ .

 

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻋﻼﻤﻲ
ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻤﺸﺘﺭﻙ

ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻰ
ﺍﻨﺘﺎﺝ  ٣ﺍﻓﻼﻡ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
 ٤ﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ

ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ  ٢٠ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﻤﺎل

ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﻨﻭﻋﺎﺕ

ﺩﻭﺭ ﻋﺭﺽ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ

הקרייה להפקה תקשורתית
הפקה משותפת
החברה הסעודית להפקה
אומנותית
הפקת  3סרטי טלוויזיה
 4סדרות דרמטיות
בעלות של  20מליון דולר
יצירות מהסוג הזה
תשווק את היצירות החדשות
תכניות הבידור
בתי קולנוע חדשים

 

 .١ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﺩﻴﻨﺔ" ﻋﻨﺩ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ "ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻹﻋﻼﻤﻰ" ﻋﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﻤﺩﻴﻨﺔ"
(.

.٢

.٣
.٤
.٥

ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﺭﺠﻡ )קרייה (  ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺭﺠﻡ ) עיר
ﺍﻷﻓﻀل ﻓﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻋﻼﻤﻰ " ) הפקה תקשורתית ( .
ﻨﺘﺭﺠﻡ " ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﺩﺍﺭﺓ " ) יו"ר הדירקטוריון ( .
ﺃﻤﺎ ﻤﺭﻜﺏ "ﺩﺍﺭ ﻋﺭﺽ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻰ" ﻓﻨﺘﺭﺠﻤﻪ ) בית קולנוע ( .
ﻭﺍﻟﻔﻌل "ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ ) הוא ציין ,כי ( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت  -תרגילים
ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ :
* ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﺸﺭﻜﺔ »ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ« ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨـﺫ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻤﻘـﺭﺍﹰ ﻟﻬـﺎ،
ﺍﻟﺸـــﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻟﻠﻜﻴﺒل ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻲ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻗﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ) ) (MDFMﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ،ﺍﻟﺘـﻲ ﺴـﻴﺒﺩﺃ
ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒل ،ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﺎﹰ ﺸﻬﺭﻴﺎﹰ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ )ﺭﻴﺴﻴﻔﺭ( ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻴﻠـﺘﻘﻁ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎﹰ ﺠﻤﻴـﻊ


﴿ ﴾ ٧٠
ﻤﺤﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺒﺎﻟﺨـﺩﻤﺔ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺸﺎﺸﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭ .ﻭﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻨﻘﺎﻁ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ
ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ،ﻓﺤﻴﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻠﻤﺎﹰ ﻤﺎ ﻤﺜﻼﹰ ﻗﻴﻤﺘﻪ  500ﻨﻘﻁﺔ
ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻤﻥ ﺭﺼﻴﺩﻩ .ﻭﺘﻨﻔﺭﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ
ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺨﺫ ﻨﻘﺎﻁ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﺘﻀﺎﻑ ﻟﺭﺼﻴﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ .ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﻴﻘـﺒﺽ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﻤ ﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ .ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﺩﻤـﺔ
»ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ« ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ .ﺃﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺯل
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯﻩ ﺒﻤﻨﻊ ﻋﺭﺽ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ
ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻓﻼﻡ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻘـﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺯل
ﺒﺈﺩﺨﺎل ﺍﻟﺸﻴﻔﺭﺓ)ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﺴﺭﻱ( ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ .ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ
»ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ« ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﻊ »ﺭﻭﻴﺘﺭﺯ« ﻟﺒﺙ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ
ﻋﺒﺭ ﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ .ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺎﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﻭﻤﺒﻴﻭﺘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺃﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ( .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺨﺩﻤﺔ »ﻟﻭﻜﺴﺎﺕ« ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ،ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴـﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ
ﻴﺭﺒﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺴﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻫﻭ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻓﻲ ﻋﺼﺭ
ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻟﺒﺙ.
* ﻗﺎل ﺍﻴﺭﻴﻙ ﺒﻴﺘﺭﻤﺎﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻨﻲ »ﺍﻟﺩﻭﻴﺘﺸﻪ ﻓﻴﻠﻪ « ﻓﻲ ﺒﻴـﺎﻥ ﻭﺯﻉ ﺃﺨﻴـﺭﺍ
ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺤﺼﻠﺕ »ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ« :ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﺒﻐﻲ ﺘﻘﻭﻴﺔ )ﺍﻟﺩﻭﻴﺘﺸﻪ ﻓﻴﻠﻪ(
ﻜﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﻼﻤﻲ .ﻭﻗﺎل ﺒﻴﺘﺭﻤﺎﻥ »ﺍﻥ ﺍﻟﺩﻭﻴﺘـﺸﻪ
ﻓﻴﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻀﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﺭﺴﺎﻟﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ
ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﻗﻤﺭ »ﺍﻟﻨﻴل ﺴﺎﺕ« ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﺍﻥ ﺒﺭﺍﻤﺠﻪ ﺘﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٢٠ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﺘـﺩ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺘﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ٧ﻤﺴﺎﺀ
ﺒﺘﻭﻗﻴﺕ ﻏﺭﻴﻨﺘﺵ« .ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻴﺘﺭﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ »ﺠﻭﺭﻨﺎل « ﻭﻫﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺨﺒﺎﺭﻱ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ
ﻤﺠﻠﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴـﺔ


﴿ ﴾ ٧١
ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ .ﻭﺍﺸـﺎﺭ
ﺒﻴﺘﺭﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺩﺃ ﺒﺜﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻏﺴﻁﺱ )ﺍﺏ( . .٢٠٠٢

* ﺘﺸﺭﻉ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﺫﺍﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻓـﻲ
ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﺒﺙ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻜﺴل .ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﺏ ﻟﻠﻘﻨـﺎﺓ ،ﻤـﺼﻁﻔﻰ
ﺍﺯﺨﺘﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻴﺤﻪ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺎﻥ »ﺭﺍﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﺘﺎﻜﺕ ﺍﻨﺘﺎﺭ« ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ  ٣٠ﻜﻠﻡ ﺤﻭل ﺒﺭﻭﻜﺴل .ﻭﺃﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺫﺍﻋـﺔ ﺴـﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴـﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ »ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﺃﻭ ﺩﻴﻨـﻲ«،
ﻤﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻫﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺍﺴﺎﺴﺎ ﻻﺫﺍﻋﺔ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻭﻋﺎﺌﻠﻴـﺔ
ﺘﻘﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﺍﻫﻡ ﺍﻻﺨﺒـﺎﺭ ﻭﺒـﺭﺍﻤﺞ ﻤﻭﺴـﻴﻘﻴﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋـﺔ.
ﻭﻗﺎل ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﺎ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻥ ﻜل ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﺼل ﻋﺭﺒﻲ ،ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺍﻥ
ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺨﺒـﺎﺭ،
ﺍﺸﺎﺭ ﺍﺯﺨﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺎﻫﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ.
ﻭﺴﺘﺨﺼﺹ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺒﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺤﺴﻥ ﺍﻻﻏﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ.
*************************
 -٤ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ) ﻭﺍﺱ ( ﻋﺎﻡ  ١٣٩٠ﻫـ ـ ١٩٧١ﻡ  ،ﻭﻫﻲ ﺃﻭل
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﻬﺎﺯﺍﹰ ﻤﺭﻜﺯﻴﺎﹰ ﻟﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ  ،ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ
ﻤﺭﺍﺤل ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ،ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺁﺓ
ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﻗﺩ ﺨﻁﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﺠﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ
ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺜﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
ﻟﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻷﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ .
ﻭﻗﺩ ﻫﻴﺄ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺴﺭﻴﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل


﴿ ﴾ ٧٢
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀﺓ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﻊ
ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ .
ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﺅﺴﺱ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﺎﺯﺓ ﻭﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﺒﺤﺙ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻭﻜﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ .
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﻭﻁﻨﻴﺔ

 

ﺠﻤﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺘﻌﻜﺱ ﺼﻭﺭﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ

ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺴﺎﺴﻲ

ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺜﻘﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ
ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺔ

ﺘﺤﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل

ﻓﻰ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺜﺔ

ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ

סוכנות הידיעות הסעודית
סוכנות ידיעות לאומית
לאסוף ולחלק את החדשות
המקומיות והעולמיות
מתקדמת ביחד עם התפתחות
הממלכה
משקפת תמונה אמתית
העברת המידע על כל סוגיו
ממקום המאורעות בפנים ובחוץ
סוכנות ידיעות מודרנית ויעילה
המקור הראשי והעיקרי
רכשה אימון רחב היקף
הקפדה על הדייקנות
הקפדה על האובייקטיביות
התקנים המקצועיים המעולים
התקדמות אמצעי התקשורת
בהשיג ידם של אמצעי התקשורת
שרותי הסוכנות המשודרים
הסוכנות חתרה מאז יסודה


﴿ ﴾ ٧٣
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺜﻴﻘﺔ
ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﺤﺭ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ

ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ

ﺘﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ
ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ

ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ

קשרי שיתוף פעולה הדוקים
מוסדות עולמיים שונים
החלפת החדשות
ההזרמה החופשית של החדשות
איחוד הסוכניות הערביות
סוכנות הידיעות של המפרץ
הסוכנות משתתפת בוועידות
תחומי שיתוף הפעולה
ועידות ההסברה הדומות

 

 .١ﺍﻟﻔﻌل ﺘﺄﺴﺱ ﺒﺎﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻫﻭ )נוסד( ﻭﻫﻭ ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ
ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ )יסד ( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺃﺴﺱ"  ،ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻬﻰ )מוסד( .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ "ﻭﻁﻨﻴﺔ" ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺘﺄﺘﻰ ﺒﻨﻔﺱ ﻤﻌﻨﻰ "ﻗﻭﻤﻴﺔ"  ،ﻭﻫﻰ )לאומית(  ،ﺃﻤـﺎ
)בינלאומי( ﻓﻬﻰ ﺘﻌﻨﻰ ﺩﻭﻟﻰ.

 .٣ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺘﻭﺍﻜﺏ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ" ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )מתקדמת ביחד עם התפתחות
הממלכה (  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ  ،ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴل
ﺍﻟﻤﺜﺎل )עולה בקנה אחד עם התפתחות הממלכה (  ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ .
 .٤ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﻓﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﺍﻟﻨﻤﻭ" ﻭ"ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ" ؛ ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )התפתחות( ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )פיתוח( .
 .٥ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻨﺎ "ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ" ﻓﻨﺘﺭﺠﻤﻪ )אספקלריה נאמנה( ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ
ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻤﺭﺁﺓ" ﻭﻫﻰ )מראה(  ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ .
 .٦ﻨﺘﺭﺠﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭ "ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ" )על כל סוגיה( .
 .٧ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ" ﻫﻰ )בפנים ובחוץ (.
 .٨ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺭﺠﻡ ﺠﻤﻠﺔ "ﺨﻁﺕ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺜﻴﺜﺔ ﻨﺤﻭ" )עברה במהירות לעבר(.
*************************

 -٥ﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻯ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﺭﻯ  ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ،
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل  ..ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﺘﺼﺎل ﺒﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ..ﻭﻻﺸـﻙ ﺃﻥ
ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻻﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻓﺭﺍﻍ  ،ﺒل ﻫﻰ ﻤﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﺭﻯﺀ،


﴿ ﴾ ٧٤
ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻼﻗـﺎﺕ
ﺤﻤﻴﻤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻭﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻰ ﺨﻁﻭﺓ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻹﻋﻼﻤﻨﺎ  ،ﻭﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻤـﻊ ﻤـﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗـﺕ
ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺼﺏ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ،ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬـﺎ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻯ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ
ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﺸﻬﺩ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ

 

ﺨﻼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ

ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻭﻴﺠﺎ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ

ﺘﺭﺸﺩ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل
ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ

ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ  ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ  ،ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ
ﺘﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍ ﻫﺘﻤﺎﻤﻪ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﻤﻴﻤﺔ

ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل

ﺨﻁﻭﺓ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﻹﻋﻼﻤﻨﺎ

ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻯ
ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ

התקשורת עברה תמורות
בעשור האחרון
המערכות שהן בד"כ הכתרה
כללים והתנהגויות של התקשורת
מדריכה את הממונים על
ההסברה והתקשורת
הנחיות חדשות
הקורא ,המאזין ,הצופה
מנסה למשוך את התעניינותו
יחסים אינטימים
נאמנות הדדית
משוואת ההסברה
השולח והמקבל
צעד חלוץ לתקשורת שלנו
פיתוח מקיף לכלי התקשורת
האחראית על שירות החברה
הסעודית
לפי המוסכמות החברתיות
חיזוק התפקיד האסטרטגי של
הממלכה
מעמדה הערבי ,המוסלמי
והבינלאומי



﴿ ﴾ ٧٥
 

 .١ﺍﻟﻔﻌل "ﺸﻬﺩ" ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﻵﺨﺭ  ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘﻭل "ﺸﻬﺩ ﺘﺤﻭﻻﺕ"
ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ )עבר תמורות( .
שונות( .

 .٢ﺃﻤﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )ברמות
 .٣ﻜﻠﻤﺔ "ﻋﺎﺩﺓ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )בדרך כלל ( ﺃﻭ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺓ )בד"כ ( .
 .٤ﺤﺩﺙ ﺘﺩﺍﺨل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﻴﻥ "ﺍﻹﻋﻼﻡ" ﻭ "ﺍﻻﺘﺼﺎل" ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤـﺎﻴﺘﺭﺠﻡ

ﺍﻻﺜﻨﺎﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ )תקשורת

(.
ריק(

 .٥ﺠﻤﻠﺔ "ﻻﺘﻌﻤل ﻓﻰ ﻓﺭﺍﻍ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )אינה פועלת בחלל
 .٦ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ "ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺤﻤﻴﻤﺔ" )יחסים אינטימים(  ،ﻭﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ
)יחסים הדוקים( ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻜﺒﺭ .
 .٧ﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻤﻨﺎﻁ ﺒﻬﺎ" ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )האחראית על( .
 .٨ﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻨﺎ " ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ" ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ )לפי ( .
 .٩ﻭ" ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )המוסכמות החברתיות ( .
 .١٠ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ "ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ" )מעמדה ( .
.

*************************

 -٦ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺠﻭﺍﻨـﺏ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ  .ﻭﺘﻘﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﻫـﺫﺓ
ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل .
ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺼﺩﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻭﺠﺎﺀ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﻋـﺎﻡ ٢٠٠٠ﻡ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘـﺼﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎ ﺀﺍ ﺒﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴـﺩﻴﻭ ﻭﺍﻷﺸـﺭﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻭﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﻭﻴﺅﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺫﻯ ﺼﺩﺭ ﻗﺒـل ﻋـﺩﺓ ﺴـﻨﻭﺍﺕ
ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻷﺩﺒﻰ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻰ .
ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴـﺔ ﻟﻠـﺼﺤﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ،ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ﻤـﺭﻭﺭ ﺤـﻭﺍﻟﻰ
ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  .ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓـﻰ



﴿ ﴾ ٧٦
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ  ،ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ
ﺼﺩﺭ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻰ ﻋﺎﻡ ٢٠٠١ﻡ .
ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻷﺭﺒﻌﺔ ﻨﻅﻡ

 

התקשורת כפופה לארבע
מערכות
מוסדות התקשורת על דפוסיהם
מדיניות התקשורת
מתווה את הקווים הכלליים
התכנים של התקשורת
הנכללים באמצעים אלה
נהלי הפרסומים
הצדדים החוקיים בעניין
הפרסומים
חנויות הוידאו וסרטי ההאזנה
מרכזי הצילום
מייסד את ההגנה על זכות
היוצרים
עריכת העיתונות הסעודית
המועצה העליונה של התקשורת

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺤﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ

ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ

ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ
ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﻷﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ

ﻴﺅﺴﺱ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻺﻋﻼﻡ

 

 .١ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻔﻌل "ﻴﺨﻀﻊ" ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ ﻓﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴـــﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل

)כפוף ל

(  ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ ) ל(

.

 .٢ﺃﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ "ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ ﻫﺫﺓ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ" ﻓﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )המדיניות של
התקשורת עומדת בראש המערכות האלה(  .ﺃﻯ ﺃﻨﻨﺎ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ "ﻭﻗﻊ ﻓﻰ ﻗﻤﺔ"
) עמד בראש ( .
 .٣ﻭﺠﻤﻠﺔ " ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ " ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )קובעת את
הקווים הכלליים של התכנים התקשורתיים ( ﺃﻯ ﺃﻨﻨﺎ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌل "ﺭﺴﻡ"
ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻭﻀﻊ" )קבע (.
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﺼﺩﺭ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )יצא לאור( .
 .٥ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )פעמים רבות( .


﴿ ﴾ ٧٧
 .٦ﺍﻟﻔﻌل "ﺤﻤﻰ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )הגן( ﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ )על(  ،ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘــﻕ ﻤﻨﻪ "ﺤﻤﺎﻴﺔ"
)הגנה( ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﺭﻑ .
" .٧ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺇﻟﻰ )זכות היוצרים( .
 .٨ﺍﻟﻔﻌل "ﺤﺭﺭ" ﺘﻘﺎﺒﻠﻪ ﻤﻌﺎﻨﻰ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ "ﺤﺭﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ"
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ )ערך את העיתון ( .
 .٩ﻤﺭﻜﺏ "ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻠﻜﻰ " ﻴﺘﺭﺠﻡ )פקודה מלכותית( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت  -תרגילים
ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ :
* ﻨﺎﺸﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺃﻤﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻭﻗﻑ ﺒﺙ ﺸﺒﻜﺔ
"ﺴﻰ  .ﺇﻥ  .ﺇﻥ " ﺍﺒﺘﺩﺍ ﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ  .ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒـل
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﺒﺈﺯﺍﻟﺔ ﺸﺒﻜﺔ "ﺴـﻰ  .ﺇﻥ  .ﺇﻥ " ﻤـﻥ ﺒﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻘﻨـﻭﺍﺕ
ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ "ﻓﻭﻜﺱ ﻨﻴﻭﺯ"  .ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻌﺩ
ﺨﻀﻭﻋﺎ ﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل  ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺴﺎﻗﻪ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻘﻨﻌﺎ  .ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ "ﺴﻰ  .ﺇﻥ  .ﺇﻥ " ﻴـﺸﺒﻪ
ﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺩﻓﻥ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻤﺎل  ،ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺤﺭﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴـﺭﺍﺌﻴﻠﻴﻴﻥ ﻤـﻥ
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ  .ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨـﺭ ﻭﺼـﻠﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺍﺒل ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﺴﺩﻭﺩ .
* ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘل ﺼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻜل ﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ
ﻤﺩﻯ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺼﻭﺍﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ
ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ  ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤـﻀﺎﻋﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻨﺠﻡ ﻋـﻥ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺜﻑ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﻜــﺭﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  ،ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﻘﻭل ﺇﻨﻪ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺤﻴﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨـﺎ ﻫـﺫﺍ ﻟﻜﺘـﺏ
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ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ،ﻟﻴﺒﺭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ  ،ﻭﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓـﻲ
ﺘﺤﻠﻴل ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﻭﺍل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ .
* ﺘﻌﺩ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘـﺸﻜل
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ  .ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ
ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒﺫﻟﻙ
ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ،ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ  ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺯﻉ ﻋﺩﺩﺍﹰ ﺸـﻬﺭﻴﺎﹰ ﻤـﻥ ﻨـﺸﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ .
ﻟﻘﺩ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﻟﻭﺴﺎﺌــل ﺍﻹﻋـﻼﻡ
ﺇﻟﻴﻬﺎ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻸﺨﺒﺎﺭ ﺘﻬﺘﻡ ﺃﻭﻻﹰ ﻭﻗﺒـل ﻜـل ﺸـﻴﺊ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴـﺯﺓ ﺇﺯﺍﺀ ﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻹﻋﻼﻡ  ،ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﺠﻭﺀ
ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ  ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭ ﺁﺨـﺭ
ﻻﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ  ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ
ﺘﻜﺘﻼﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻟﻴﺔ ﻹﻨﺸﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺘﺠﻤﻴﻌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ
ﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﺠﺘﻤﺎﺘﻬﺎ ﻤﺜل ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺤﻴﺎﺯ ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔ .
ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻨﺤـﻭ
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ١٩٧٥ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﻨﺸﻰﺀ ﺍﺘﺤـﺎﺩ
ﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ،ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﺎﻡ  ، ١٩٧٨ﺃﻭ ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  .ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﺒل ﺸﻤﻠﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻠـﺩﺍﻥ
ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﻴﺒﻲ ﺒﺤﺜﺎﹰ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻓﺎﻋل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ .
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אולפן

ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ ) ﺇﺫﺍﻋﻰ  -ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ (

אומן

ﻓﻨﺎﻥ

אילוסטרטור

ﺭﺴﺎﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

אינטרוויו

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ) ﺃﻭ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ (

אינפורמצייה

ﺇﻋﻼﻡ  -ﺍﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ

אלומת רדיו

ﺤﺯﻤﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ

אמצעי התקשורת

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ

אנטנה

ﻫﻭﺍﺌﻰ ) ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻹﺭﺴﺎل (

אסף ידיעות

ﺠﻤﻊ ﺃﺨﺒﺎﺭ

אפנון תדר

ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ

אפקטים קוליים

ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ

אקט

ﻤﺸﻬﺩ ) ﻓﻰ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ (

ארטיסט

ﻤﻤﺜل  -ﻓﻨﺎﻥ

בדק

ﺭﻗﻴﺏ

בזק

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ

בידוד הקול

ﻋﺯل ﺍﻟﺼﻭﺕ

בידור

ﺘﺭﻓﻴﻪ

ביום

ﺇﺨﺭﺍﺝ

ביטאון

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺔ

ביים

ﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

בימאי

ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﺨﺭﺝ ﻤﺴﺭﺤﻰ

בימה

ﻤﺴﺭﺡ  -ﺨﺸﺒﺔ ﻤﺴﺭﺡ
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בימתי

ﺘﻤﺜﻴﻠﻰ

בית דפוס

ﻤﻁﺒﻌﺔ

במאות

ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل

במאי

ﻤﺨﺭﺝ  -ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺭﺡ

במה

ﻤﺴﺭﺡ

במוי

ﺍﻨﺘﺎﺝ  -ﺇﺨﺭﺍﺝ

בקורת סרטים

ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻼﻡ

ברווז עיתונאי

ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

בשולי החדשות

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

גבירותי ורבותי

ﺴﻴﺩﺍﺘﻰ ﻭﺴﺎﺩﺘﻰ

גילום

ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺘﻤﺜﻴل (

גילם

ﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ  -ﺃﺩﻯ ﺩﻭﺭﺍ

גלאי

ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ

גלאי גבישי

ﻜﺎﺸﻑ ﺒﻠﻭﺭﻯ ) ﻓﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ (

גליון

ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ

גליון מיוחד

ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ) ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ (

גלים ארוכים

ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ

גלים קצרים

ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ

גלים קצרים

ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ

דברי דפוס

ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ

דו ֿירחון

ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ

דו ֿשבועון

ﻤﺠﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﺔ

דווח

ﻤﺭﺍﺴل  -ﻤﺤﻘﻕ ﺼﺤﻔﻰ

דמי חתימה

ﺭﺴﻭﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ) ﻓﻰ ﺠﺭﻴﺩﺓ (
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דקורטציה

ﺩﻴﻜﻭﺭ  -ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺎﻅﺭ

דרמה

ﺩﺭﺍﻤﺎ

האפלה

ﺘﻌﺘﻴﻡ ﺇﻋﻼﻤﻰ ) ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭ (

הדלפת ידיעות

ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺃﺨﺒﺎﺭ

ההימנון הלאומי

ﺍﻟﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ  -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ

הוציא לאור

ﻨﺸﺭ ) ﻜﺘﺎﺏ  -ﻗﺼﺔ (

הלך ֿרוח

ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ

הנפשה

ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

הסברתי

ﺇﻋﻼﻤﻰ

הסיפור עובד לטלוויזייה

ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

הסרטת הטקס

ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻡ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺎ

הסריט

ﺼﻭﺭ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺎ

העיתונאי כיסה את האירוע

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ

הפיץ שמועה

ﺭﻭﺝ ﺸﺎﺌﻌﺔ

הפיץ תעמולה

ﺭﻭﺝ ﺩﻋﺎﻴﺔ

הפקת סרטים

ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻼﻡ  -ﺇﺨﺭﺍﺝ

הפקת תכנית טלוויזייה

ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

הקלטה

ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻁﺔ

התראיין

ﺃﺠﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ) ﺼﺤﻔﻴﺔ (

ז'ורנל

ﻤﺠﻠﺔ  -ﻨﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ

ז'ורנליסט

ﺼﺤﻔﻰ

ז'ורנליסטיקה

ﺼﺤﺎﻓﺔ

זריז עט

ﻜﺎﺘﺏ ﺭﺨﻴﺹ

חדר החדשות

ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ


﴿ ﴾ ٨٢
חופש העיתונות

ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

חוק העיתונות

ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

חתימה על עיתון

ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ

טירז'

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

טלוויזייה חינוכית

ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻰ

טלסטר

ﺘﻠﺴﺘﺎﺭ  -ﻗﻤﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

טלקומניקציה

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

טרנזיסטור

ﺘﺭﺍﻨﺴﺘﻭﺭ ) ﺭﺍﺩﻴﻭ ﻴﺩﻭﻯ (

ידיעה

ﺨﺒﺭ ) ﻓﻰ ﻨﺸﺭﺓ (

ידיעון

ﻨﺸﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ידיעות מוגבלות

ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ

ידיעות סותרות

ﺃﻨﺒﺎﺀ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ

יומון

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ

יומון הקולנוע

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺔ

יומן

ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ) ﻓﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

יצא לאור

ﺼﺩﺭ ) ﻜﺘﺎﺏ  -ﺼﺤﻴﻔﺔ (

ירח מלאכותי

ﻗﻤﺭﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻰ

ירחון

ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ

כוכב קולנוע

ﻨﺠﻡ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻰ

כיכב

ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ

כתב מיוחד

ﻤﺭﺍﺴل ﺨﺎﺹ

כתב עת

ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ

כתב פלסתר

ﻤﻘﺎل ﺘﺸﻬﻴﺭ



﴿ ﴾ ٨٣
כתבה

ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ  -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺤﻔﻰ

כתבות

ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ  -ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺤﻔﻰ

כתבת

ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

להקה

ﻓﺭﻗﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ

להקה בידורית

ﻓﺭﻗﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ

לווין

ﻗﻤﺭ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻰ

לווין תקשורת

ﻗﻤﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

מאזין

ﻤﺴﺘﻤﻊ

מאמר

ﻤﻘﺎل ) ﺼﺤﻔﻰ (

מאמר מערכת

ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ) ﺼﺤﻴﻔﺔ (

מאמר ראשי

ﻤﻘﺎل ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻰ

מגזין

ﻤﺠﻠﺔ  -ﻨﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ

מדור הדרושים ) בעיתון (

ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ (

מדור הכלל והפרט

ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ) ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ (

מהדורת החדשות

ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

מונטז'

ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ  -ﺘﺠﻤﻴﻊ

מוסיקה מוקלטת

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻤﺴﺠﻠﺔ

מוסיקה עממית

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺸﻌﺒﻴﺔ

מוסיקה קלה

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺨﻔﻴﻔﺔ

מופע

ﺤﻔل  -ﻋﺭﺽ

מחזה מרתק

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ

מיקרופון

ﻤﻴﻜﺭﻓﻭﻥ  -ﻤﻜﺒﺭ ﺼﻭﺕ

מיקרופילם

ﻤﻴﻜﺭﻭﻓﻴﻠﻡ

מישדר

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺫﺍﻋﻰ


﴿ ﴾ ٨٤
מכונת הסרטה

ﺁﻟﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ

מנחה

ﻤﺤﺎﻭﺭ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (

מסיבת עיתונאים

ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻰ

מסך טלוויזייה

ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

מסע הסברה

ﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ

מסע תעמולה

ﺤﻤﻠﺔ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ

מעריצי השחקן

ﻤﻌﺠﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺜل

מערכת העיתון

ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ

מערכת שידור

ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺙ

מפה סינופטית

ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﻘﺱ

מפיק

ﻤﺨﺭﺝ  -ﻤﻨﺘﺞ

מצלמה

ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ  -ﻜﺎﻤﻴﺭﺍ

מקורות יודעי דבר

ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻁﻠﻌﺔ

מקורות מהימנים

ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ

מקלט

ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل

מקרנה

ﺁﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

מראיין

ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ) ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ(

משדר

ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺭﺴﺎل  -ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺭﺴﺎل

משדר על אותו גל

ﻴﺫﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ

משודר

ﻤﺫﺍﻉ

משרד ההסברה

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ

משרד התקשורת

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ

סוכנות ידיעות

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ

סטודיו

ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ


﴿ ﴾ ٨٥
סידרת טלוויזייה

ﻤﺴﻠﺴل ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

סינמתק

ﻨﺎﺩﻯ ﺤﺎﺹ ﻟﻸﻓﻼﻡ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺔ

סצינה

ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ

סצינריום

ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ

סקירת העיתונות

ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻑ

סקר דעת קהל

ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﻠﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ

סרט

ﺸﺭﻴﻁ

סרט אלם

ﻓﻴﻠﻡ ﺼﺎﻤﺕ

סרט דוקומנטרי

ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

סרט מצוייר

ﻓﻴﻠﻡ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ

סרט עלילתי

ﻓﻴﻠﻡ ﺭﻭﺍﺌﻰ

סרט תיעודי

ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

סרט תיעודי

ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

סרטון

ﻓﻴﻠﻡ ﻗﺼﻴﺭ

סרטייה

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻓﻼﻡ

סרטים מצויירים

ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ

סרטים תיעודיים

ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ

עונת המלפפונים

ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ )ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ (

עוצמת הקול

ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ

עורך החדשות

ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

עורך משנה

ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﺭﺭ

עורך ראשי

ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ

עיבד את הסיפור לרדיו

ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ

עימות טלוויזייה

ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ


﴿ ﴾ ٨٦
עיתון בוקר

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ

עיתון חי

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻨﺎﻁﻘﺔ

עיתון יומי

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ

עיתון נפוץ

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ

עיתון רשמי

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ

עיתון רשמי למחצה

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺸﺒﻪ ﺭﺴﻤﻴﺔ

עיתונאי

ﺼﺤﻔﻰ

עיתונון

ﻨﺸﺭﺓ ﺼﺤﻔﻴﺔ

עיתונות מטעם

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ

עיתונות צהובה

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ

על גלי האתר

ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻷﺜﻴﺭ

עלון

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﻔﺭﺍﺀ  -ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭﺨﻴﺼﺔ

ערוץ טלוויזייה

ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

עריכת סרט

ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ

ערך נשף

ﺃﺤﻴﺎ ﺤﻔﻠﺔ

עתי"ם

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ) ﻋﺘﻴﻡ (

פובליציסט

ﺃﺩﻴﺏ ﺼﺤﻔﻰ

פובליקצייה

ﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ

פוטו ֿמונטז'

ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ  -ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ

פיזמון

ﺃﻏﻨﻴﺔ

פירסום

ﻨﺸﺭ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ  -ﺇﻋﻼﻥ

פירסומי משרד ההסברה

ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ

פירסומת

ﺇﻋﻼﻥ  -ﺒﺙ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ

פליטון

ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ


﴿ ﴾ ٨٧
פעלולים קוליים

ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ

פרשנות מדינית

ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﻰ

צופה

ﻤﺸﺎﻫﺩ

צופים יקרים

ﺃﻋﺯﺍﺌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ  -ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻨﺎ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ

ציטט

ﻨﻘل ﻋﻥ ) ﺨﺒﺭ ﻤﺜﻼ (

צילום

ﺘﺼﻭﻴﺭ

צלחת לווין

ﻁﺒﻕ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل  -ﺩﺵ

צלמנוע

ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

צנזורה

ﺭﻗﺎﺒﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ (

צפייה

ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ) ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﺜﻼ (

קהל הצופים

ﺠـﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ

קומניקציה המונית

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ

קלטת

ﺸﺭﻴﻁ ﻜﺎﺴﻴﺕ

קריין

ﻤﺫﻴﻊ

קריין מגיש

ﻤﺫﻴﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ראיון עיתונאי

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

רבעון

ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ

רדיו

ﺭﺍﺩﻴﻭ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ

ריקוד עממי

ﺭﻗﺹ ﺸﻌﺒﻰ

רפורטז'ה

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﻔﻰ – ﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝ

רשומות

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ

רשות השידור

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

רשת טלוויזייה

ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

שבועון מצוייר

ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻤﺼﻭﺭﺓ


﴿ ﴾ ٨٨
שחקן

ﻤﻤﺜل

שחקן חובב

ﻤﻤﺜل ﻫﺎﻭ

שחקן מקצועי

ﻤﻤﺜل ﻤﺤﺘﺭﻑ

שידור בטלוויזייה

ﺒﺙ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

שידור חוץ

ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

שידור חי

ﺒﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ

שידור ישיר

ﺒﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭ

שידר את החדשות

ﺃﺫﺍﻉ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

תדר בינוני

ﺘﺭﺩﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ) ﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ (

תדר גבוה

ﺘﺭﺩﺩ ﻋﺎلِ

תדר השידור

ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻹﺭﺴﺎل

תדר נמוך

ﺘﺭﺩﺩ ﻤﻨﺨﻔﺽ

תזמורת

ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ  -ﺃﻭﺭﻜﺴﺘﺭﺍ

תחנת ֿבלול

ﻤﺤﻁﺔ ﺸﻭﺸﺭﺓ ) ﻟﻠﺭﺍﺩﻴﻭ (

תחנת השידור

ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ

תחנת עיקוב אחרי לווינים

ﻤﺤﻁﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ

תחנת רדיו

ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ

תיאורה

ﺇﻀﺎﺀﺓ

תיאטרון בובות

ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ

תיאטרון האבסורד

ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل

תכנית מגוונת

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﻭﻉ

תכנית תיעודית

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

תסריט

ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ

תעמולה

ﺩﻋﺎﻴﺔ


﴿ ﴾ ٨٩
תפאורה

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺩﻴﻜﻭﺭ ) ﻟﻌﻤل ﻓﻨﻰ (

תפאורן

ﻤﺼﻤﻡ ﺩﻴﻜﻭﺭ

תפקיד הגיבור

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ) ﻓﻰ ﻤﺴﻠﺴل ﺃﻭ ﻓﻴﻠﻡ (

תפקיד ראשי

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ

תקריב

ﻟﻘﻁﺔ ﻤﻘﺭﺒﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

תקשורת

ﺇﻋﻼﻡ

תרגום שוטף

ﺘﺭﺠـﻤﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ

  

ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ

הלך ֿרוח

ﺃﺠﺭﻯ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ) ﺼﺤﻔﻴﺔ (

התראיין

ﺃﺤﻴﺎ ﺤﻔﻠﺔ

ערך נשף

ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ

ידיעות מוגבלות

ﺇﺨﺭﺍﺝ

ביום

ﺃﺩﻴﺏ ﺼﺤﻔﻰ

פובליציסט

ﺃﺫﺍﻉ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

שידר את החדשות

ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ

שידור חוץ

ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﻟﻠﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ

סקר דעת קהל

ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

ברווז עיתונאי

ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ

חתימה על עיתון

ﺇﻀﺎﺀﺓ

תיאורה

ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻺﺫﺍﻋﺔ

עיבד את הסיפור לרדיו


﴿ ﴾ ٩٠
ﺃﻋﺩﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

הסיפור עובד לטלוויזייה

ﺃﻋﺯﺍﺌﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ  -ﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻨﺎ ﺍﻷﻋﺯﺍﺀ

צופים יקרים

ﺇﻋﻼﻡ

תקשורת

ﺇﻋﻼﻡ  -ﺍﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ

אינפורמצייה

ﺇﻋﻼﻤﻰ

הסברתי

ﺇﻋﻼﻥ  -ﺒﺙ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ

פירסומת

ﺃﻏﻨﻴﺔ

פיזמון

ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻴﺔ ) ﺼﺤﻴﻔﺔ (

מאמר מערכת

ﺃﻓﻼﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻴﺔ

סרטים תיעודיים

ﺁﻟﺔ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭ

מכונת הסרטה

ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ  -ﻜﺎﻤﻴﺭﺍ

מצלמה

ﺁﻟﺔ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

צלמנוע

ﺁﻟﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

מקרנה

ﺃﻨﺒﺎﺀ ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ

ידיעות סותרות

ﺍﻨﺘﺎﺝ  -ﺇﺨﺭﺍﺝ

במוי

ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻼﻡ  -ﺇﺨﺭﺍﺝ

הפקת סרטים

ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

הפקת תכנית טלוויזייה

ﺒﺙ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

שידור בטלוויזייה

ﺒﺙ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ ﻋﺒﺭ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ

שידורי טלוויזיה באינטרנט

ﺒﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭ

שידור ישיר

ﺒﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ

שידור חי

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

תכניות חינוך

ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

תוכניות תרבות

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺫﺍﻋﻰ

מישדר


﴿ ﴾ ٩١
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﻨﻭﻉ

תכנית מגוונת

ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

תכנית תיעודית

ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺘﻤﺜﻴل (

גילום

ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ  -ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻘﻁﺎﺕ

פוטו ֿמונטז'

ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺤﻔﻰ – ﺭﻴﺒﻭﺭﺘﺎﺝ

רפורטז'ה  -כתבה

ﺘﺭﺍﻨﺴﺘﻭﺭ ) ﺭﺍﺩﻴﻭ ﻴﺩﻭﻯ (

טרנזיסטור

ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ

תרגום שוטף

ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻹﺭﺴﺎل

תדר השידור

ﺘﺭﺩﺩ ﻋﺎلِ

תדר גבוה

ﺘﺭﺩﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ) ﻟﻤﻭﺠﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ (

תדר בינוני

ﺘﺭﺩﺩ ﻤﻨﺨﻔﺽ

תדר נמוך

ﺘﺭﻓﻴﻪ

בידור

ﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻁﺔ

הקלטה

ﺘﺴﺭﻴﺏ ﺃﺨﺒﺎﺭ

הדלפת ידיעות

ﺘﺴﻠﻴﺔ  -ﺘﺭﻭﻴﺢ

בידור

ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺩﻴﻜﻭﺭ ) ﻟﻌﻤل ﻓﻨﻰ (

תפאורה

ﺘﺼﻭﻴﺭ

צילום

ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻡ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺎ

הסרטת הטקס

ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ

אפנון תדר

ﺘﻌﺘﻴﻡ ﺇﻋﻼﻤﻰ ) ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭ (

האפלה

ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺴﻴﺎﺴﻰ

פרשנות מדינית

ﺘﻠﺴﺘﺎﺭ  -ﻗﻤﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

טלסטר

ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻰ

טלוויזייה חינוכית

ﺘﻤﺜﻴﻠﻰ

בימתי


﴿ ﴾ ٩٢
ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ

רשומות

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺤﺯﺒﻴﺔ

ביטאון

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺔ

יומון הקולנוע

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻤﺤﻠﻴﺔ

מקומון

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻨﺎﻁﻘﺔ

עיתון חי

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ

יומון

ﺠﺭﻴﺩﺓ ﻴﻭﻤﻴﺔ

עיתון יומי

ﺠﻤﻊ ﺃﺨﺒﺎﺭ

אסף ידיעות

ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ

קהל הצופים – ציבור הצופים

ﺠﻬﺎﺯ ﺇﺭﺴﺎل  -ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺭﺴﺎل

משדר

ﺠﻬﺎﺯ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل

מקלט

ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺒﺙ

מערכת שידור

ﺠﻬﺎﺯ ﻜﺸﻑ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ

גלאי

ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

חופש העיתונות

ﺤﺯﻤﺔ ﺇﺫﺍﻋﻴﺔ

אלומת רדיו

ﺤﻔل  -ﻋﺭﺽ

מופע

ﺤﻤﻠﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ

מסע הסברה

ﺤﻤﻠﺔ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ

מסע תעמולה

ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻁﻘﺱ

מפה סינופטית

ﺨﺎﺭﻁﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺫﺍﻋﺔ

מפת השידורים

ﺨﺒﺭ ) ﻓﻰ ﻨﺸﺭﺓ (

ידיעה

ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ

לימודי תקשורת

ﺩﺭﺍﻤﺎ

דרמה

ﺩﻋﺎﻴﺔ

תעמולה


﴿ ﴾ ٩٣
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ

תפקיד ראשי

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ) ﻓﻰ ﻤﺴﻠﺴل ﺃﻭ ﻓﻴﻠﻡ (

תפקיד הגיבור

ﺩﻴﻜﻭﺩﺭ

פענח

ﺩﻴﻜﻭﺭ  -ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻤﻨﺎﻅﺭ

דקורטציה

ﺭﺍﺩﻴﻭ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ

רדיו

ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ  -ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺤﻔﻰ

כתבה

ﺭﺴﺎﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﻰ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

אילוסטרטור

ﺭﺴﻭﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻙ ) ﻓﻰ ﺠﺭﻴﺩﺓ (

דמי חתימה

ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ

סרטים מצויירים

ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

הנפשה

ﺭﻗﺎﺒﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ (

צנזורה

ﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻼﻡ

בקורת סרטים

ﺭﻗﺹ ﺸﻌﺒﻰ

ריקוד עממי

ﺭﻗﻴﺏ

בדק

ﺭﻭﺝ ﺩﻋﺎﻴﺔ

הפיץ תעמולה

ﺭﻭﺝ ﺸﺎﺌﻌﺔ

הפיץ שמועה

ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ

סטודיו

ﺴﺘﻭﺩﻴﻭ ) ﺇﺫﺍﻋﻰ  -ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ (

אולפן

ﺴﻴﺩﺍﺘﻰ ﻭﺴﺎﺩﺘﻰ

גבירותי ורבותי

ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ

סצינריום

ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ

תסריט

ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

מסך טלוויזייה

ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺨﺒﺎﺭﻴﺔ

רשת חדשות

ﺸﺒﻜﺔ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

רשת טלוויזייה


﴿ ﴾ ٩٤
ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺕ

עוצמת הקול

ﺸﺭﻴﻁ

סרט

ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ) ﻓﻰ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

יומן

ﺸﺭﻴﻁ ﻜﺎﺴﻴﺕ

קלטת

ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻕ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ

בעל הזיכיון  -זכיין

ﺼﺤﺎﻓﺔ

ז'ורנליסטיקה  -עיתונות

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ

עיתונות אלקטרונית

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ

עיתונות צהובה

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ

עיתונות כתובה

ﺼﺤﺎﻓﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ

עיתונות מטעם

ﺼﺤﻔﻰ

ז'ורנליסט

ﺼﺤﻔﻰ

עיתונאי

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ

עיתון רשמי

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺸﺒﻪ ﺭﺴﻤﻴﺔ

עיתון רשמי למחצה

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ

עיתון בוקר

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺼﻔﺭﺍﺀ  -ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺭﺨﻴﺼﺔ

עלון

ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ

עיתון נפוץ

ﺼﺩﺭ ) ﻜﺘﺎﺏ  -ﺼﺤﻴﻔﺔ (

יצא לאור

ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺕ ) ﻓﻰ ﺼﺤﻴﻔﺔ (

מדור הכלל והפרט

ﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ )ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ (

מדור הדרושים ) בעיתון (

ﺼﻭﺭ ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺎ

הסריט

ﻁﺎﻗﻡ ﺍﻨﺘﺎﺝ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

צוות הפקה טלוויזיונית

ﻁﺒﻕ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل  -ﺩﺵ

צלחת לווין

ﻋﺩﺩ ﺨﺎﺹ ) ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ (

גליון מיוחד


﴿ ﴾ ٩٥
ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ

גליון

ﻋﺯل ﺍﻟﺼﻭﺕ

בידוד הקול

ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﺝ ﺍﻷﺜﻴﺭ

על גלי האתר

ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ

בשולי החדשות

ﻏﺭﻓﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺒﺎﺭ

חדר החדשות

ﻓﺭﻗﺔ ﺘﺭﻓﻴﻬﻴﺔ

להקה בידורית

ﻓﺭﻗﺔ ﻏﻨﺎﺌﻴﺔ

להקה

ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ  -ﺃﻭﺭﻜﺴﺘﺭﺍ

תזמורת

ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل

במאות

ﻓﻨﺎﻥ  -ﻤﻔﻥ

אומן

ﻓﻴﻠﻡ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ

סרט מצוייר

ﻓﻴﻠﻡ ﺭﻭﺍﺌﻰ

סרט עלילתי

ﻓﻴﻠﻡ ﺼﺎﻤﺕ

סרט אלם

ﻓﻴﻠﻡ ﻗﺼﻴﺭ

סרטון

ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

סרט דוקומנטרי

ﻓﻴﻠﻡ ﻭﺜﺎﺌﻘﻰ

סרט תיעודי

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ ﺒﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ

העיתונאי כיסה את האירוע

ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ

כיכב

ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ

חוק העיתונות

ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ

חוק רשות השידור

ﻗﻤﺭ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

לווין תקשורת

ﻗﻤﺭ ﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻰ

לווין

ﻗﻤﺭﺍﺼﻁﻨﺎﻋﻰ

ירח מלאכותי

ﻗﻨﺎﺓ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ

ערוץ היסטורייה


﴿ ﴾ ٩٦
ﻗﻨﺎﺓ ﺘ ﺠﺎﺭﻴﺔ

ערוץ מסחרי

ﻗﻨﺎﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

ערוץ טלוויזייה

ﻗﻨﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ערוץ טלוויזיה עצמאי

ﻜﺎﺘﺏ ﺭﺨﻴﺹ

זריז עט

ﻜﺎﺸﻑ ﺒﻠﻭﺭﻯ ) ﻓﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ (

גלאי גבישי

ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﻴﻥ

עורך ראשי

ﻜﻭﺍﺒل )ﺠﻤﻊ ﻜﺎﺒل(

כבלים

ﻟﻘﻁﺔ ﻤﻘﺭﺒﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ (

תקריב

ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺼﺤﻔﻰ

מסיבת עיתונאים

ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ

אפקטים קוליים

ﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ

פעלולים קוליים

ﻤﺜل ﺸﺨﺼﻴﺔ  -ﺃﺩﻯ ﺩﻭﺭ

גילם

ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ) ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ(

מראיין

ﻤﺠﻠﺔ  -ﻨﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ

ז'ורנל

ﻤﺠﻠﺔ  -ﻨﺸﺭﺓ ﺩﻭﺭﻴﺔ

מגזין

ﻤﺠﻠﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻤﺼﻭﺭﺓ

שבועון מצוייר

ﻤﺠﻠﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻤﺭﺓ ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ

דו ֿירחון

ﻤﺠﻠﺔ ﺭﺒ ﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ

רבעון

ﻤﺠﻠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ

ירחון

ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻠﻴﺔ

כתב עת

ﻤﺠﻠﺔ ﻨﺼﻑ ﺸﻬﺭﻴﺔ

דו ֿשבועון

ﻤﺤﺎﻭﺭ ) ﻓﻰ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ (

מנחה

ﻤﺤﺭﺭ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

עורך החדשות

ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ

תחנת השידור


﴿ ﴾ ٩٧
ﻤﺤﻁﺔ ﺇﺫﺍﻋﺔ

תחנת רדיו

ﻤﺤﻁﺔ ﺸﻭﺸﺭﺓ ) ﻟﻠﺭﺍﺩﻴﻭ (

תחנת ֿבלול

ﻤﺤﻁﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻴﺔ

תחנת עיקוב אחרי לווינים

ﻤﺨﺭﺝ  -ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺭﺡ

במאי

ﻤﺨﺭﺝ  -ﻤﻨﺘﺞ

מפיק

ﻤﺩﻴﺭ ﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﺨﺭﺝ ﻤﺴﺭﺤﻰ

בימאי

ﻤﺫﺍﻉ

משודר

ﻤﺫﻴﻊ

קריין

ﻤﺫﻴﻊ ﻤﻘﺩﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ

קריין מגיש

ﻤﺭﺍﺴل  -ﻤﺤﻘﻕ ﺼﺤﻔﻰ

דווח

ﻤﺭﺍﺴل ﺨﺎﺹ

כתב מיוחד

ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

כתבת

ﻤﺭﺍﺴﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ  -ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺼﺤﻔﻰ

כתבות

ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻤﺤﺭﺭ

עורך משנה

ﻤﺴﺘﻤﻊ

מאזין

ﻤﺴﺭﺡ

במה

ﻤﺴﺭﺡ  -ﺨﺸﺒﺔ ﻤﺴﺭﺡ

בימה

ﻤﺴﺭﺡ  -ﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ

ביים

ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ

תיאטרון בובות

ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻼﻤﻌﻘﻭل

תיאטרון האבסורד

ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ

מחזה מרתק

ﻤﺴﻠﺴل ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻰ

סידרת טלוויזייה

ﻤﺸﺎﻫﺩ

צופה

ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ) ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻤﺜﻼ (

צפייה
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ﻤﺸﻬﺩ ) ﻓﻰ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ (

אקט

ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ

סצינה

ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻁﻠﻌﺔ

מקורות יודעי דבר

ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﻭﺜﻭﻕ ﺒﻬﺎ

מקורות מהימנים

ﻤﺼﻤﻡ ﺩﻴﻜﻭﺭ

תפאורן

ﻤﻁﺒﻌﺔ

בית דפוס

ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ

דברי דפוס

ﻤﻌﺠﺒﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﺜل

מעריצי השחקן

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ

ראיון עיתונאי

ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺼﺤﻔﻴﺔ ) ﺃﻭ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ (

אינטרוויו

ﻤﻘﺎل ) ﺼﺤﻔﻰ (

מאמר

ﻤﻘﺎل ﺍﻓﺘﺘﺎﺤﻰ

מאמר ראשי

ﻤﻘﺎل ﺘﺸﻬﻴﺭ

כתב פלסתר

ﻤﻘﺎل ﺴﺎﺨﺭ

פליטון

ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﻑ

סקירת העיתונות

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺃﻓﻼﻡ

סרטייה

ﻤﻤﺜل

שחקן

ﻤﻤﺜل  -ﻓﻨﺎﻥ

ארטיסט

ﻤﻤﺜل ﻤﺤﺘﺭﻑ

שחקן מקצועי

ﻤﻤﺜل ﻫﺎﻭ

שחקן חובב

ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ

עימות טלוויזייה

ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ

פירסומי משרד ההסברה

ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ

גלים ארוכים

ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ

גלים קצרים


﴿ ﴾ ٩٩
ﻤﻭﺴﻡ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ )ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﺤﻔﻰ (

עונת המלפפונים

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺨﻔﻴﻔﺔ

מוסיקה קלה

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺸﻌﺒﻴﺔ

מוסיקה עממית

ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻤﺴﺠﻠﺔ

מוסיקה מוקלטת

ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ

אתר האינטרנט של הערוץ

ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ

עריכת סרט

ﻤﻭﻨﺘﺎﺝ  -ﺘﺠﻤﻴﻊ

מונטז'

ﻤﻴﻜﺭﻓﻭﻥ  -ﻤﻜﺒﺭ ﺼﻭﺕ

מיקרופון

ﻤﻴﻜﺭﻭﻓﻴﻠﻡ

מיקרופילם

ﻨﺎﺩﻯ ﺨﺎﺹ ﻟﻸﻓﻼﻡ ﺍﻟﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻴﺔ

סינמתק

ﻨﺠﻡ ﺴﻨﻴﻤﺎﺌﻰ

כוכב קולנוע

ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ

טירז'

ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ

אחוז הצפייה

ﻨﺸﺭ  -ﺇﺫﺍﻋﺔ  -ﺇﻋﻼﻥ

פירסום

ﻨﺸﺭ ) ﻜﺘﺎﺏ  -ﻗﺼﺔ (

הוציא לאור

ﻨﺸﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺼﺤﻑ

פובליקצייה

ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ

מהדורת החדשות

ﻨﺸﺭﺓ ﺼﺤﻔﻴﺔ

עיתונון

ﻨﺸﺭﺓ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ

ידיעון

ﺍﻟﻨﺸﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ  -ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻰ

ההימנון הלאומי

ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻥ

אגודת העיתונאים

ﻨﻘل ﻋﻥ ) ﺨﺒﺭ ﻤﺜﻼ (

ציטט

ﻫﻭﺍﺌﻰ ) ﻻﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻹﺭﺴﺎل (

אנטנה

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ

רשות השידור
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ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ

מערכת העיתון

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ

משרד התקשורת

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ

משרד ההסברה

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ

טלקומניקציה

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﻠﻜﻴﺔ

בזק

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ

אמצעי התקשורת

ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ

קומניקציה המונית

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻷﻨﺒﺎﺀ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ) ﻋﺘﻴﻡ (

עתי"ם

ﻭﻜﺎﻟﺔ ﺃﻨﺒﺎﺀ

סוכנות ידיעות

ﻴﺫﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ

משדר על אותו גל



﴿ ﴾ ١٥٤
أوﻻ  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺒﺮﯾﺔ
-1אנתרופולוגיה חברתית:ענף במדעי החברה המבקש להבין
ולהסביר את התנהגות האדם ע"י מחקר השוואתי של התנאים
והתהליכים החברתיים במספר רב ככל האפשר של חברות .זוהי
דיסציפלינה-אחות של הסוציולוגיה ,וכפי שאנו לומדים מהגדרתה ,יש
ביניהן מידה לא קטנה של חפיפה בנושאי המחקר; עיקר השוני הוא
בשיטת איסוף הנתונים ובמתודולוגיה .בראשיתה )תחילת שנות ה(20-
עסקה האנתרופולוגיה בחקר תרבויות שבטיות .בימינו עוסקת
האנתרופולוגיה גם בחברות "העולם השלישי" וגם בתופעות
האופייניות לחברות מפותחות .רבים מחלוצי האנתרופולוגיה ,ובמיוחד
האנתרופולוגים האנגלים נמנו עם האסכולה הפונקציונליסטית -
סטרוקטורלית ,שנקודת המוצא התיאורטית שלה היא שכל חלקי
המבנה החברתי שלובים זה בזה ותלויים זה בתפקודיו של זה .עפ"י
גישה זו ,הגוף החברתי דומה דמיון רב לאורגניזם החי ,ועל בסיס הנחה
זו מבקשים האנתרופולוגים מאסכולה זו להסביר תופעות כגון דפוסי
נישואין ,כישוף ,תפיסות דתיות ,מבנה פוליטי וזכויות בעלות על
הקרקע .האנתרופולוגיה החברתית בארה"ב מצאה לה נתיב שונה.
בעבודת השדה לא היה ההבדל רב ,אך האנתרופולוגים האמריקאים
נטו לשלב את ממצאיהם בהקשר ההיסטורי ,והשתדלו להגיע ליתר
אינטגרציה של האנתרופולוגיה החברתית עם ממצאים ארכיאולוגיים,
דפוסי יצירה אמנותית וחקר ניבים ושפות .האסכולה האמריקנית,
המכונה "אנתרופולוגיה תרבותית" ,מדגישה את הצורך בהבנת התבנית
הכוללת והקשרים ההדדיים בין תכונות תרבותיות לזיקות חברתיות
באזורים גיאוגרפיים מסוימים ,על רקע היסטורי מסוים .במרוצת
השנים טושטשו ההבדלים בין שתי האסכולות ,ובמידה מסוימת אף
האפיל עליהן זרם אנתרופולוגי חדש שהעמיד במרכז הניתוח את
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הממדים הסמליים של הארגון החברתי ,ובמיוחד את המיתוסים
החברתיים .אע"פ שהאנתרופולוגיה מוסיפה לדבוק בנאמנות בנושאי
מחקריה הקלסיים ובמתודולוגיה שלה ,חלה התקרבות ניכרת בינה לבין
הדיסציפלינה האחות ,הסוציולוגיה ,הן בנושאי המחקר הן בניצול
עדויות ונתונים מגוונים .הגישה הרב-ממדית המקובלת כיום באה לידי
ביטוי בעבודות צוות של סוציולוגים ,אנתרופולוגים ,דמוגרפים וכיו"ב



 :  ﻫﻰ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ
ﻭﻴﺒﺭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻜﺒﺭ
ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ  .ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺸﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻭﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻘﹰﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺒﺤﻭﺜﻬﻤﺎ  ،ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ

ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ  ،ﻭﻓﻰ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻋﻨﻴﺕ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ  ،ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻌﻨﻰ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ "ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ" ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ  .ﻴﻨﺘﻤﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻭﻥ
ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ  ،ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ – ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻥ ﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ .ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻴﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ  ،ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻴﺤﺎﻭل
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺜل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ  ،ﻭﺍﻟﺸﻌـﻭﺫﺓ  ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ  ،ﻭﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ  .ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻁﺭﻴﻘﹰﺎ ﻤﺨﺎﻟﻔﹰﺎ  .ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻰ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ  ،ﻟﻜﻥ ﺒﺎﺤﺜﻰ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺠﺎﻉ
ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ  ،ﻭﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ  ،ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ .ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻤﻰ " ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ " ﻋﻠﻰ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ  ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .ﺒﻤﺭﻭﺭ
ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺘﻴﻥ  ،ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﻌﻴﻥ ﻏﻁﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺘﻴﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺭﻜﺯ ﻓﻰ
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ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ  ،ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻭﺜﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﺤﺩﺙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻰ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  .ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎل ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  ،ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،
ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﻤﺎﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ .

 
 .١ﻜﻠﻤﺔ )אנתרופולוגיה( ﺘﻌﻨﻰ " ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ -

ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ " ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ

ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .

 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ )מחקר
 .٣ﻋﺒﺎﺭﺓ )מספר רב ככל האפשר ( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ" .
 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ )מידה לא קטנה של חפיפה( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻜﻠﻤﺔ )חפיפה ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺘﻁﺎﺒﻕ" .
) .٥האסכולה הפונקציונליסטית( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ " .
) .٦האסכולה הסטרוקטורלית ( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ".
) .٧נקודת המוצא התיאורטית ( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻯ" .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )שלובים זה בזה ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ".
) .٩זכויות בעלות על הקרקע( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ " .
) .١٠הקשרים ההדדיים( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ".
 .١١ﻓﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )אע "פ ( ﻫﻭ)אף על פי כן (ﺃﻯ " ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ " .
********************
 -2מדינת רווחה היא מדינה השואפת להבטיח לתושביה חיי רווחה,
כלומר ,מדינה שמתפקידה לאפשר לכל אנשיה לחיות בכבוד ,ברווחה,
בלא מחסור ,עוני או אבטלה ,גם אם אינם מסוגלים לעשות זאת
בעצמם ובלא עזרה .מאחורי הרעיון של מדינת רווחה עומדת ההנחה,
שבני-האדם נזקקים איש לרעהו ,וחובה על האחד לעזור לחברו .לכל
אדם זכות לחיות ומתפקידה של כל חברת בני-אדם לסייע לחבריה
השוואתי( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ " .
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ולהגן עליהם .זכות זאת כוללת את הזכות למזון ,לבריאות ,ללבוש,
למגורים ,לקיום חיי משפחה ולחינוך לכל אדם .מטרת העזרה היא,
בסופו של דבר ,שכל בני-האדם יוכלו לארגן את חייהם בעצמם מבלי
להזדקק לעזרת המדינה .נושא הרוותה הוא נושא המופעל על-פי
חוקים ותקנות .חוקים ותקנות אלה מחוקקים על-ידי הפרלמנט
והגורמים ,שהוא מאציל להם את הסמכות לעשות זאת .חוקים ותקנות
אלה נקראים מדיניות הרווחה של הממשלה ,או בקיצור  -מדיניות
רווחה .חוקים אלה קובעים ,בין השאר ,מה המדינה נוטלת על עצמה
לעשות בנושא הרווחה של אזרחיה ,וכן אילו זכויות וחובות חלות על
האזרחים .לדוגמה ,חוק חינוך חובה חינם מחייב את הממשלה לספק
לאזרחיה הצעירים בתי-ספר ,מורים ואמצעי הוראה חינם או תמורת
אגרת חינוך סמלית .אך בו-בזמן ,חוק חינוך חובה מחייב את ההורים
לשלוח את ילדיהם לבית-ספר.למעשה ,חוקי הרווחה מחייבים את
האזרחים לנהוג באופן כזה שיבטיח את רווחתם בהווה או בעתיד.
לדוגמה ,חוק הביטוח הלאומי מחייב אנשים עובדים לבטח את עצמם
בביטוח מיוחד ,ועל-ידי-כך להבטיח את קיומם לעת זיקנתם או במקרה
של תאונה שתפגע בכושר עבודתם .החקיקה בנושא רווחה קובעת ,בין
השאר ,אילו שירותים מציעה המדינה ,למי מגיעים שירותים אלה ,מתי
יוכל לקבלם  -באילו תנאים ובאילו נסיבות ,כמה וכיצד .מדיניות
הרווחה מבוצעת באמצעות שירותי רווחה .זהו מנגנון שנועד לשרת את
כל האוכלוסייה ולאפשר את הגשת העזרה ,שנקבעה בחוק .במסגרת
שירותי הרווחה נכללים שירותי חינוך ,בריאות ,עזרה נפשית ,תעסוקה,
ייעוץ ועוד .לדוגמה ,במסגרת מדיניות הרווחה כל אדם זכאי לקבל
עזרה רפואית .כלומר ,כל אדם ,גם מי שאין ידו משגת לשלם דמי
ביטוח רפואי כלשהו או דמי חברות בקופת חולים ,זכאי לקבל עזרה
רפואית בבית-חולים או במרפאה ציבורית ,כאשר הוא זקוק לכך.בדרך-
כלל ,מדיניות הרווחה מופעלת בקבוצות אנשים מסוימות או במצב
מסוים .למשל ,לעתים ,המדינה מציעה עזרה מיוחדת בדיור ,תעסוקה
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ופרנסה לזוגות צעירים .או למשל ,המדינה מציעה תמיכה כספית
מיוחדת לבתי-ספר הנמצאים באזורי מגורים שאנשים שרמת חייהם
נמוכה במיוחד חיים בהם  .במדינת רווחה ,אנשים ,שאינם מוצאים
תעסוקה מתאימה ,זכאים לדמי אבטלה  -זהו מענק המשולם לאנשים
מחוסרי עבודה ,כדי שלא ייוותרו מחוסרי פרוטה .את הכסף למימון
שירותי הרווחה המדינה משיגה מהתושבים.
 

מדינת רווחה
לחיות בכבוד ,ברווחה
בלא מחסור ,עוני או אבטלה
אינם מסוגלים לעשות זאת
בני-האדם נזקקים איש לרעהו
חובה על האחד לעזור לחברו
לכל אדם זכות לחיות
כל חברת בני-אדם
לארגן את חייהם בעצמם
מבלי להזדקק לעזרת המדינה
המופעל על-פי חוקים ותקנות
מחוקקים על-ידי הפרלמנט
מאציל להם את הסמכות
נקראת מדיניות הרווחה
מה המדינה נוטלת על עצמה
אילו זכויות וחובות חלות על
האזרחים
חוק חינוך חובה חינם
לספק לאזרחיה בתי-ספר
תמורת אגרה סמלית
שיבטיח את רווחתם
חוק הביטוח הלאומי
מחייב אנשים עובדים

ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﻜﺭﺍﻤﺔ  ،ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ

ﺒﺩﻭﻥ ﻨﻘﺹ  ،ﻭﻓﻘﺭ ﻭﺒﻁﺎﻟﺔ

ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻤل ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ ﺍﻟﺒﻌﺽ

ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺭﻓﻴﻘﻪ
ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺍﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ

ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺤﺎﺹ

ﻴﻨﻅﻤﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ

ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻴﻨﻔﺫ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ

ﻴﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ

ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺘﺴﻤﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺃﻯ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺘﻨﻁﺒـﻕ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻨﻰ
ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎ ﻤﺩﺍﺭﺱ

ﻓﻰ ﻤﻘﺎﺒل ﺭﺴﻡ ﺭﻤﺯﻯ

ﻴﻀﻤﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ

ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ

ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ
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ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺒﺘﺄﻤﻴﻥ ﺨﺎﺹ

לבטח את עצמם בביטוח מיוחד
להבטיח את קיומם לעת זיקנתם ﻴﺅﻤﻥ ﻤﻌﻴﺸﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺸﻴﺨﻭﺨﺘﻬﻡ
במקרה של תאונה שתפגע בכושר ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻗﻭﻉ ﺤﺎﺩﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻓـﻰ ﻗـﺩﺭﺘﻬﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل
עבודתם
ﻤﺎﻫﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
אילו שירותים מציעה המדינה
ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
למי מגיעים שירותים אלה
ﺒﺄﻯ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻓﻰ ﺃﻯ ﻅﺭﻭﻑ
באילו תנאים ובאילו נסיבות
ﺠﻬﺎﺯ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
מנגנון שנועד לשרת את כל
האוכלוסייה
ﺇﺭﺸﺎﺩ ﻨﻔﺴﻰ  ،ﻭﺘـﺸﻐﻴل  ،ﻭﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﺍﺕ
עזרה נפשית ,תעסוקה ,ייעוץ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ועוד
ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻴﺔ
זכאי לקבל עזרה רפואית
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
מי שאין ידו משגת
ﺭﺴﻭﻡ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ
דמי חברות בקופת חולים
בבית-חולים  ,במרפאה ציבורית ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ  ،ﻭﻋﻴﺎﺩﺓ ﻋﺎﻤﺔ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
בקבוצות אנשים מסוימות
ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﺒﺩل ﺒﻁﺎﻟﺔ
זכאים לדמי אבטלה
ﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
המדינה משיגה מהתושבים
 
 .١ﻜﻠﻤﺔ )כלומר( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﻯ  -ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ " ﻭﻫﻰ ﺘﺄﺘﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻜﻜﻠﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻀـﻴﺔ ﻓـﻰ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺎﺒﻌﺩﻫﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎﻗﺒﻠﻬﺎ .

 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ )מחקר
 .٣ﻋﺒﺎﺭﺓ )מספר רב ככל האפשר ( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻤﻜﻥ" .
 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ )מידה לא קטנה של חפיפה( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
ﻜﻠﻤﺔ )חפיפה ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺘﻁﺎﺒﻕ" .
) .٥האסכולה הפונקציונליסטית( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ " .
) .٦האסכולה הסטרוקטורלית ( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ".
) .٧נקודת המוצא התיאורטית ( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻯ" .
 .٨ﻤﺭﻜﺏ )שלובים זה בזה ( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﻨﺩﻤﺠﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ".
 ) .٩זכויות בעלות על הקרקע( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺤﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ " .
השוואתי( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺒﺤﻭﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ " .
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) .١٠הקשרים
 .١١ﻓﻙ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ )אע "פ ( ﻫﻭ)אף על פי כן (ﺃﻯ " ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ " .
********************
 -3בששת החודשים האחרונים הופתעו האוסטרלים מזרם גדול של
אנשים ,שהגיעו בסירות קטנות מעיראק ומאפגניסטאן .אנשי הממשלה
האוסטרלים סבורים שרבים מהפליטים ומבקשי המקלט המדיני הובאו
לדרום מזרח אסיה על ידי רשתות הברחה הפועלות בירדן .עם הגיעם
לדרום מזרח אסיה ,הם יכולים להשיג מסמכים מזויפים בבנגקוק,
הידועה כמרכז זיופים וכתחנת ביניים נפוצה למהגרים בלתי חוקיים
מסין ,שרבים מהם מנסים גם כן להגיע לאוסטרליה .המהגרים מנסים
לנצל את החוקים הנדיבים של אוסטרליה לגבי פליטים ,כדי להפוך
לתושבים במדינה שאותה הם מעדיפים .כדי לסתום פרצה זו ,תעניק
אוסטרליה ויזות "הגנה זמנית" ,בנות שלוש שנים בלבד ,לאנשים
המוערכים כפליטים אמיתיים ,אך לא תאפשר להם להביא בני משפחה
אחרים .אם יעזבו את אוסטרליה ליעד אחר ,הם יאבדו את הזכות
לחזור.עד שנות ֿה ֿ 60כאשר החלו חוקי ההגירה של אוסטרליה לעבור
שינוי משמעותי ,היתה לאוסטרליה מדיניות הגירה של לבנים בלבד,
כשהיא מבקשת מתיישבים בעיקר מאירופה .כעת ,כ ֿ %40מהמהגרים
הם אסיאתים .אוסטרליה ,שמספר האוכלוסיה שלה  18מיליון בני
אדם ,מגייסת באופן פעיל סטודנטים מדרום מזרח אסיה
לאוניברסיטאות שבתחומה .מזה עשרות שנים שרבים מהעיראקים
נמלטים ממדינתם ומתיישבים במדינות אחרות במזרח התיכון ובצפון
אפריקה  .ישנם גם מספרים גדולים של מאלזים ,דרום קוריאנים ,סינים
ואלג'יראים שביקשו להיכנס ללא מסמכים הולמים .עם זאת ,מספר
האינדונזים המבקשים להיכנס קטן ,לאחר התפטרות הנשיא סוהארטו.
ההדדיים( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ".
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ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃ ﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ

סבורים שרבים מהפליטים
ﻁﺎﻟﺒﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ
מבקשי המקלט המדיני
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﺠﻨﻭﺏ ﺸﺭﻕ ﺁﺴﻴﺎ
הובאו לדרום מזרח אסיה
ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺘﻬﺭﻴﺏ
רשתות הברחה
יכולים להשיג מסמכים מזויפים ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﺍ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﺯﻴﻔﺔ
ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻜﻤﺭﻜﺯ ﺘﺯﻭﻴﺭ
ידועה כמרכז זיופים
ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺌﻌﺔ ﺍﻟﺼﻴﺕ )ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ(
תחנת ביניים נפוצה
ﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ
מהגרים בלתי חוקיים
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ
נצל את הסידורים הנדיבים
ﻟﻜﻰ ﻴﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
כדי להפוך לתושבים במדינה
ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻔﻀﻠﻭﻨﻬﺎ
שאותה הם מעדיפים
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻐﺭﺓ
כדי לסתום פרצה זו
ﺴﺘﻤﻨﺢ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ
תעניק אוסטרליה ויזות "הגנה
זמנית"
ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻘﻁ
בנות שלוש שנים בלבד
ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘـﺩ ﺒـﺄﻨﻬﻡ ﻻﺠﺌـﻭﻥ
האנשים המוערכים כפליטים
ﺤﻘﻴﻘﻴﻭﻥ
אמיתיים
ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
להביא בני משפחה אחרים
ﺴﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ
יאבדו את הזכות לחזור
ﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ
עבר שינוי משמעותי
ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
מבקשת מתיישבים מאירופה
ﺘﺴﺘﻘﺩﻡ ﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻁﻼﺒﺎ
מגייסת באופן פעיל סטודנטים
ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ללא מסמכים הולמים
 
 .١ﺍﻟﻔﻌل )סבור( ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل  ،ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﺴـﻡ
ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ " ﻴﻌﺘﻘﺩ " .

 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ

)אנשי

הממשלה האוסטרלים( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺍﻟﻤـﺴﺌﻭﻟﻭﻥ ﻓـﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ

ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ " ﻤﻊ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ )אנשים ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺭﺠﺎل  -ﺃﺸﺨﺎﺹ " .



﴿ ﴾ ١٦٢
 .٣ﺍﻟﻔﻌل )הובאו( ﻓﻌل ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )הביא ( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺃﺤﻀﺭ  -ﺠﻠﺏ "
ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻩ " ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺩﺍﻤﻬﻡ " ﻷﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺩﺍﻡ ﺍﻨﺴﺏ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .

 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ )עם הגיעם( ﺘﺘﺭﺠﻡ "ﻋﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ  -ﻟﺩﻯ ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ " .

 .٥ﻤﺭﻜﺏ )תחנת
 .٦ﺠﻤﻠﺔ )החוקים לגבי פליטים( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻼﺠﺌﻴﻥ " ﺤﻴﺙ ﺃ ﻥ
ﻤﻌﻨﻰ )לגבי( ﻫﻭ " ﺤﻴﺎل – ﺇﺯﺍﺀ – ﻨﺤﻭ – ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ " .
 .٧ﺍﻟﻔﻌل )הפך ל( ﻴﻌﻨﻰ "ﺃﺼﺒﺢ  -ﺘﺤﻭل ﻟـ " .
 .٨ﺠﻤﻠﺔ )המדינה שאותה הם מעדיפים( ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺏ ﻤﻜﺎﻨﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻰ ﻫــــﻭ )המדינה שהם מעדיפים
אותה ( ﻭﻴﻨﺒﻐﻰ ﺃﻥ ﻨﺭﺍﻋﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ .
 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ )בנות שלוש שנים( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ" ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺘﻰ )בן –
בת ( ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﺎﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ " ﻤﺩﺘﻪ  ،ﻤﺩﺘﻬﺎ " ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ )עבר שינוי( ﺘﻌﻨﻰ " ﺸﻬﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍ ".
 .١١ﺍﻟﻔﻌل )מגייס( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﺠﻨﺩ  -ﻴﻌﺒﻰﺀ  -ﻴﺠﻤﻊ " ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤـﺎﻟﻰ
ביניים( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ  -ﻤﺤﻁﺔ ﻭﺴﻁﻰ " .

ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﻴﺴﺘﻘﺩﻡ " .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים הבאים לעברית :
* האומה ,היא כינוי הניתן לקבוצת בני אדם שיש לה תודעה לאומית
והיא רכשה לעצמה ,או מבקשת לרכוש לעצמה ,עצמאות מדינית.
לפעמים משמש הכינוי לתיאור קבוצה בעלת מוצא משותף ,היסטוריה
משותפת ובדרך כלל גם בעלי לשון אחת ותרבות אחת .בתרבויות
שונות יש למונח זה משמעויות שונות .בארה"ב למשל הכינוי "אומה"
שייך למישור של הארגון המדיני .האומה של ארה"ב היא מדינת
ארה"ב .המונח אומה אינו קשור שם במונח עם ,שכן האומה של
ארה"ב מכירה בקיומם של עמים רבים בתוכה .בין הערבים מקיף
המונח "האומה הערבית" את כלל העמים הערביים על מדינותיהם .
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* ועדת הכספים של הכנסת אישרה בשבוע שעבר תקנות חדשות,
המאפשרות למשרד הפנים להעלות בעשרות אחוזים את האגרה
הנגבית מאזרחים ומתושבי קבע ,המבקשים להביא לישראל את בני
משפחותיהם באמצעות נוהל איחוד משפחות .לפי התקנה החדשה,
יהיה גובה האגרה לאזרח  1,325במקום  135שקל ,ולתושב קבע 2,325
שקל במקום  500שקל .ההתייקרות תיכנס לתוקפה בתוך  45ימים.
מרבית המגישים בקשות לאיחוד משפחות הם ערבים ישראלים ,או
תושבי מזרח ירושלים בעלי מעמד של תושב קבע .עקב כך טוענים
באגודה לזכויות האזרח ,כי העלאת המחיר החדה נועדה להקשות על
ערבים ישראלים להביא לארץ את בני משפחותיהם ,ולממש את זכותם
לאפשר להם לקבל מעמד בישראל .עו"ד מונה אלח'טיב מהאגודה
לזכויות האזרח ,שנכחה בדיון בוועדת הכספים ,אמרה כי "אין סיבה
להעלות באופן כה משמעותי את תעריפי האגרה" .לדבריה ,זו פעולה
נוספת של שר הפנים לפגוע בזכויותיהם של ערבים ישראלים .האגודה
לזכויות האזרח שוקלת לעתור לבג"ץ בעניין זה .ממשרד הפנים נמסר
כי התקנה תיכנס לתוקף רק לאחר ששר הפנים יחתום עליה ,דבר שטרם
נעשה.
* העם הבלגי הוא הגזעני באירופה .כך עולה מסקר שהקיף את 15
מדינות הקהילה האירופית ושפורסם בסוף השבוע 22 :אחוז מהבלגים
הציגו את עצמם כגזענים מאוד .במקום השני בסולם הגזענות נמצאת
צרפת ) 61אחוז( ואחריה אוסטוריה ) 41אחוז ( ,איטליה ) 9אחוזים ( ,
גרמניה ובריטניה ) 8אחוזים( ,יוון ) 6אחוזים( ,הולנד וספרד )4
אחוזים( "הסקר המקיף מאשר את החשש שהגזענות מקננת באירופה",
אמר ז'ק סנטר ,נציב הקהילייה ,על מימצאי הסקר .מחתך הגילים של
הנסקרים עולה ,כי מרבית הגזענים הם משיכבת הגיל  55ומעלה.
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 -4על פי נתוני המוסד לביטוח לאומי בישראל ,מספר העניים ,בהגדרה
המקובלת ,מונה יותר ממליון בני אדם ,בהם  440אלף ילדים .רובם
המכריע הם חרדים וערבים ,במיוחד בדואים .הסיבה העיקרית לעוני
היא העובדה שלעניים יש הרבה יותר ילדים מאשר לאלה המתחמקים
מההגדרה הלא חביבה הזאת .השיטה הקיימת של קצבאות הילדים
מעוררת דווקא את העניים להרבות בילודה ונוצר מעגל קסמים שלילי.
ככל שגדל מספר ילדיו של מי שאין לו מקצוע ועבודה ,כך גדלה
ההכנסה מקצבאות הילדים .ככל שעולה מספר הילדים מחמיר ,בעצם,
מצבו הכלכלי .בתוך המיליון נכללים גם אחרים -קשישים שאין להם
פרנסה מסודרת ,משפחות חד הוריות ,עולים חדשים ומובטלים .רוב
העניים מתרכז באזורי :בני ברק ,ירושלים ,טבריה ועוד ,בהן יש ריכוז
גדול של חרדים .למרות שהעוני של החרדים הוא מתוך בחירה ,יש
מקום לנסות ולחלץ את חלקם מתוכו .לשם כך צריך לשנות את שיטת
קיצבאות הילדים ולשלם להורים פחות על כל ילד מעבר לשלישי .יש
להגביל את מספרם של הזכאים לתשלום עבור "תורתם היא אמונתם".
במקביל יש לאפשר לחרדים החפצים בכך ,לעבור הכשרה מקצועית
והתאמה למקצועות הטכנולוגיים הנדרשים ובכך להפוך אותם
לגורמים פעילים ולעזור להם לקיים רמת חיים סבירה .חובה על
הממשלה הישראלית ליצור איזורי תעשייה ליד ריכוזי הבדואים בנגב,
לשתף אותם בחממות הטכנולוגיות והעסקיות ,להקים מרכזים
להכשרה ולהסבה מקצועית ולהעלות את רמת ההוראה בבתי ֿהספר.
כל זה נכון גם ביחס לריכוזי הערבים במשולש ובגליל .מעבר לבעיית
מליון העניים ,הבעיה החמורה היא מליון האזרחים החיים על גבול קו
העוני ,שחלקם מובטל ,למרות שיש להם תואר אקדמי והם בעלי
מקצוע מיומנים .הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית טמונות
במליון השלישי הנמצא סמוך לקו העוני אבל חושש מהעתיד .השכבות
החלשות סובלות מכניסת עובדים זרים המתחרים איתם בשכר נמוך
יותר בעבודות הפשוטות .אולם הסכנה הגדולה יותר מרחפת מעל
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פרנסתם של מעמדות הביניים שחלקם נמצא במצב כלכלי סביר .כדי
לחסל את העוני בישראל צריך לנקוט בשורה של פעולות משולבות .
אנו צריכים להביא בחשבון כי,כל הרפורמות הכלכליות עשויות לפתור
את בעיית העוני בישראל.
 

המוסד לביטוח לאומי
בהגדרה המקובלת
רובם המכריע
הסיבה העיקרית לעוני
המתחמקים מההגדרה הלא
חביבה הזאת
השיטה הקיימת של קצבאות
הילדים
נוצר מעגל קסמים שלילי
מחמיר מצבו הכלכלי
משפחות חד הוריות
רוב העניים מתרכז
העוני של החרדים הוא מתוך
בחירה
יש מקום לנסות ולחלץ את חלקם
מתוכו
הגביל את מספרם של הזכאים
לתשלום תורתם היא אמונתם
עבר הכשרה מקצועית
הפך אותם לגורמים פעילים
קיים רמת חיים סבירה
הכשרה והסבה מקצועית
להעלות את רמת ההוראה בבתי
ֿהספר
כל זה נכון גם ביחס לריכוזי
הערבים

ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل

ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ  -ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﻤﻨﻬﻡ
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻔﻘﺭ

ﻴﺘﻬﺭﺒﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺏ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺤﺎﻟﻴـﺎ ﻓـﻰ ﻤﺨﺼـﺼﺎﺕ
ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﻤﺔ )ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ( ﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺴﻭﺀﺍ
ﻋﺎﺌﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ

ﻴﺘﺠﻤﻊ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﻭﻥ )ﺍﻟﺤﺭﻴﺩﻴﻡ( ﻓﻘﺭﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻨﻪ

ﺤـﺩ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻥ
ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻍ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ
ﺘﻠﻘﻰ ﺘﺄﻫﻴﻼﹰ ﻤﻬﻨﻴﺎ
ﺤﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻌﺎﻟﺔ

ﺤﻘﻕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻘﻭل

ﺘﺄﻫﻴل ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻤﻬﻨﻰ

ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺏ
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ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻓﻘﻴﺭ

מעבר לבעיית מליון העניים
ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
חיים על גבול קו העוני
ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
יש להם תואר אקדמי
ﺤﺭﻓﻴﻭﻥ ﻤﻬﺭﺓ
בעלי מקצוע מיומנים
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻰ
הבעיות האמיתיות טמונות ב
ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
נמצא סמוך לקו העוני
ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﻤﻥ
השכבות החלשות סובלות מן
ﻴﻨﺎﻓﺴﻭﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ
מתחרים איתם בשכר נמוך
ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
מעמדות הביניים
ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻌﻘﻭل
נמצא במצב כלכלי סביר
ﻟﻜﻰ ﻨﻘﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
כדי לחסל את העוני בישראל
צריך לנקוט בשורה של פעולות ﻴﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ
משולבות
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﻓﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻨﺎ
אנו צריכים להביא בחשבון
כל הרפורמות הכלכליות עשויות ﻜل ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﺘﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
לפתור את בעיית העוני
 
 .١ﻤﺭﻜﺏ )רוב מכריע( ﺘﻌﻨﻰ " ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺴﺎﺤﻘﺔ  -ﺴﻭﺍﺩ ﺃﻋﻅﻡ " .
 .٢ﻜﻠﻤﺔ )חרדים( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ "  ،ﻭﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﻜﺘﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﺒﺭﻯ " ﺍﻟﺤﺭﻴﺩﻴﻡ "  ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻨﻜﺘﺏ
ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ .

 .٣ﺠﻤﻠــﺔ )ככל שגדל מספר ילדיו של מי שאין לו מקצוע ועבודה ,כך
גדלה ההכנסה מקצבאות הילדים( ﻫﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺸﺭﻁﻴﺔ ) משפט תנאי ( ﻓﻌل
ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ )גדל( ﻭﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁ )גדלה(  .ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁ )ככל ( .
 .٤ﺠﻤﻠﺔ )בתוך המיליון נכללים גם אחרים( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ
ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ " .

 .٥ﻋﺒﺎﺭﺓ )מתוך
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ )יש מקום( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎل " .
 .٧ﻤﺭﻜﺏ )לשם כך( ﻴﻌﻨﻰ " ﻟﺫﻟﻙ " .

בחירה( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻯ  -ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ " .
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 .٨ﻋﺒﺎﺭﺓ )תורתם היא

אמונתם( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ " ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ

ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﻤﺘﺔ .

 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ )החפצים
 .١٠ﻤﺭﻜﺏ )חממות הטכנולוגיות( ﻴﻌﻨﻰ " ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺔ " ،
בכך( ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ " .

ﻭﻫﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﺴﻭﻴﻘﻬﺎ .

) .١١השכבות החלשות(

ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺤﺭﻓﻴﺎ " ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ "  ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ

ﻫﻭ " ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ " .

******************
 -5הגזענות ,היא השקפה לפיה יש לקבוע את סדרי החברה ואת זכויות
האדם והאזרח לפי השתייכותם הגזעית של בני האדם .ביסוד הגזענות
עומדת הדעה כי מוצאם האתני של בני האדם קובע את תכונותיהם,
אופיים ויכולותיהם וכי יש גזעים 'עליונים' וגזעים 'נחותים' .החל מן
המאה ה 17-עסקו הוגי דעות מכמה תחומים בגזעים השונים של בני
האדם ,ואולם במאה ה 19-נתוספה נימה ערכית לנושא ונוסחה התורה
הגזענית; עם הוגי הדעות הבולטים שיצרו תורה גזענית נמנים ז'וזף
גובינו ,שטען כי הגזע הלבן עליון על גזעים אחרים ,והיוסטן צ'ימברלין
שהדגיש את עליונות הגזע הטוטוני .הגזענות שימשה ,ועדיין משמשת,
אידיאולוגיה של משטרים פשיסטים מסוימים ,מגמות קולוניאליות
ותנועות לאומניות קיצוניות ,המוצאים בה מענה לקשיים כלכליים,
לאומיים וחברתיים .אלה הציעו לשלול ,או אף שללו בפועל ,את
זכויות האדם והאזרח מקבוצות אתניות ולאומיות ,והיו שפעלו
בשיטתיות להשמדתן .התורה הגזענית באה לידי ביטוי קיצוני בנאציזם
ושימשה צידוק למדיניות הכיבוש ,אמצעי להגברתם של רגש האחדות
הלאומית והמוטיבציה .עוד במאה ה 16-השתמשו כובשיה הספרדים
של דרום אמריקה בטיעונים גזעניים להצדקת יחסם הלא אנושי
לאינדיאנים .טיעונים כאלה עמדו לעתים גם ביסוד הקולוניאליזם;
הבריטים והצרפתים ראו באימפריאליזם את 'חובתו האצילית של
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האדם הלבן' להביא את הציוויליזציה לבני הגזעים 'הנבערים' .עבדות
השחורים בארה"ב היא עוד דוגמה לסדר חברתי-כלכלי המושתת על
גזענות ,וכך גם דרום-אפריקה בתקופת משטר האפרטהייד .למרות
העובדה כי הגזענות הממסדית הולכת ופוחתת ברוב מדינות העולם,
האמונה העממית בדבר עליונות ונחיתות גזע מסויים על פני גזע אחר
עדיין רווחת .גם כאשר הזכויות החוקיות הושוו )למשל ,זכויות
השחורים בארה"ב(  -מתקיימת הגזענות בתחומים רבים של החיים
)עבודה ,נישואין ,השכלה וכד' .
 

הגזענות ,היא השקפה
יש לקבוע את סדרי החברה
זכויות האדם והאזרח
לפי השתייכותם הגזעית של בני
האדם
ביסוד הגזענות עומדת הדעה
מוצאם האתני של בני האדם
קובע את תכונותיהם ואופיים
יש גזעים 'עליונים' וגזעים
'נחותים'
עסקו הוגי דעות מכמה תחומים
נתוספה נימה ערכית לנושא
נוסחה התורה הגזענית
עם הוגי הדעות הבולטים נמנים
הדגיש את עליונות הגזע הטוטוני
אידיאולוגיה של משטרים
פשיסטים
מגמות קולוניאליות
תנועות לאומניות קיצוניות
שללו זכויות האדם
קבוצות אתניות ולאומיות

ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻫﻰ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ

ﻴﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ
ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻨﺘﻤــﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﻗﻰ ) ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﻯ (
ﻟﻠﺒﺸﺭ
ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﺭﻗﻰ
ﻴﺤﺩﺩ ﺼﻔﺎﺘﻬﻡ ﻭﻁﺎﺒﻌﻬﻡ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺭﺍﻕ "ﺴﺎﻤﻴﺔ"  ،ﻭﺃﻋﺭﺍﻕ " ﻭﻀﻴﻌﺔ"
ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺃﻀﻴﻔﺕ ﻤﺴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻴﻥ
ﺃﻜﺩ ﺴﻤﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻰ
ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺎﺸﻴﺔ
ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﻁﺭﻓﺔ
ﺴﻠﺒﻭﺍ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻭﻗﻭﻤﻴﺔ
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פעלו בשיטתיות להשמדתן
התורה הגזענית באה לידי ביטוי ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴـﺔ ﺒـﺸﻜل ﻤﺘﻁـﺭﻑ ﻋـﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
קיצוני בנאציזם
שימשה צידוק למדיניות הכיבוש ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻜﻤﺒﺭﺭ ﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل
ﻤﺯﺍﻋﻡ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ
טיעונים גזעניים להצדקה
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺭ
יחסם הלא אנושי לאינדיאנים
חובתו האצילית של האדם הלבן ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻨﺒﻴل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺒﻴﺽ
ﻨﻘل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ "ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ"
להביא את הציוויליזציה לבני
הגזעים 'הנבערים'
ﺍﺴﺘﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﺩ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ
עבדות השחורים בארה"ב
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ – ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻴﺭﺘﻜﺯ
דוגמה לסדר חברתי-כלכלי
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
המושתת על גזענות
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻯ )ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ(
משטר האפרטהייד
ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ
הגזענות הממסדית הולכת
ﺁﺨﺫﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ
ופוחתת
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ
עדיין רווחת
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
כאשר הזכויות החוקיות הושוו
ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ
מתקיימת הגזענות בתחומים
ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ
רבים של החיים
 
 .١ﺠﻤﻠﺔ )השקפה לפיה יש לקבוע את סדרי החברה( ﻫﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬـﺎ
ﺍﺘﺒﻌﻭﺍ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭﻫﻥ

ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ " ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅـﺭ ﻴﺠـﺏ
ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " .

 .٢ﺠﻤﻠﺔ)ביסוד הגזענות עומדת

הדעה( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺃﻯ "  ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ .

.٣
 .٤ﺍﻟﻔﻌل )נתוסף( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺃﻀـﻴﻑ "  ،ﻭﻫـﻭ ﻓﻌـل ﻤﺒﻨـﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل
ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ)התוסף( ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ )התפעל( ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﻤﻨﻪ )יסף ( ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺘل ﺍﻟـﻔــﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻌل)עסק( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻨﺎﻭل – ﺒﺤﺙ ﻓﻰ " ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒﺤﺭﻑ )ב( .

ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ  ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﺍﻭ  ،ﻭﺘﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩﺓ .
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ﺍﻟﻔﻌل )נוסח( " ﺼﻴﻎ – ﺘﻤﺕ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ " ﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬـﻭل ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـــل
ﺍﻟﻤﻀﻌﻑ )נִ ַסּח( ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ) ִפ ֵעל ( .

 .٦ﺠﻤﻠﺔ )המוצאים בה מענה לקשיים
ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ " ﺤﻴﺙ ﺃﻥ )מענה ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺠﻭﺍﺏ – ﺇﺠﺎﺒﺔ – ﺭﺩ – ﺘﻠﺒﻴﺔ ".
 .٧ﻜﻠﻤﺔ )תורה( ﺘﻌﻨﻰ " ﺘﻭﺭﺍﺓ – ﻨﻅﺭﻴﺔ  -ﻋﻠﻡ " .
 .٨ﺠﻤﻠﺔ )התורה הגזענית באה לידי ביטוי קיצוני בנאציזם( ﺘﺘﺭﺠـــــﻡ
" ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻨﺎﺯﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﻤﺘﻁﺭﻓﹰﺎ "  .ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )בא לידי
ביטוי( ﻴﻌﻨﻰ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ .
 .٩ﻤﺭﻜﺏ )שימש צידוק( ﻴﻌﻨﻰ " ﺴﻴﻕ ﻜﻤﺒﺭﺭ" .
 .١٠ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ )טיעונים גזעניים להצדקת יחסם הלא אנושי לאינדיאנים(
ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ )טיעונים ( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ "  ،ﻭﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل )הצדקה(
כלכליים( ﺘﺘﺭﺠﻡ " ﻴﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺤـﻼﹰ

ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺘﺒﺭﻴﺭ"  ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻰ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻓﻰ ﺠﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ .
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻰ " ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻨﻭﺩ ﺍﻟﺤﻤﺭ " .

 .١١ﻜﻠﻤﺔ )הקולוניאליזם(

ﺘﻌﻨﻰ " ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻯ "  ،ﻭﻜﻠﻤﺔ )אימפריאליזם(

ﺘﻌﻨﻰ " ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ "  ،ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺘﺎﻥ .
פני( ﻴﻌﻨﻰ " ﻓﻀل ﻋﻠﻰ -

ﺁﺜﺭ ﻋﻠـﻰ "  ،ﻭﺘﺭﺠﻤـﺔ )גזע על פני

 .١٢ﻤﺭﻜﺏ )על
גזע( ﻫﻰ " ﺘﻔﻀﻴل ﺠﻨﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻨﺱ "
******************
 -6מספר היהודים בעולם נמצא במגמת ירידה מתמדת .לפי הערכות
עכשוויות ,מספר היהודים בעולם ,כולל ישראל ,הוא כ 12.9-מיליון,
בשעה שבתחילת השנה עוד רווחה ההערכה כי מספר היהודים עומד
על  13.2מיליון .הסיבה העיקרית לשינוי היא הנתונים הראשונים
שהתפרסמו באחרונה מתוך סקר הקהילות היהודיות בארה"ב .לפי
הנתונים ירד מספר היהודים בארה"ב בכ 300-אלף איש בשנות
התשעים :מ 5.5-מיליון ב 1990-לכ 5.2-מיליון ב .2000-ההערכה היא,
כי נתונים אלה מסמנים ירידה של כ 50-אלף איש בשנה .זאת ,שכן
לאור העובדה שבשנות ה 90-היגרו לארה"ב כ 300-אלף יהודים ,הצפי
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הדמוגרפי היה שמספר היהודים יעלה ל 5.7-מיליון נפש לפחות .את
נתוני הירידה הדמוגרפית מפרסם "המכון לתכנון מדיניות העם
היהודי" ,לרגל כינוס חירום שיזם במגמה להתמודד עם המצוקה
הדמוגרפית .המכון נוסד השנה על-ידי הסוכנות היהודית ,במגמה
לגבש רעיונות והמלצות לתכנון כולל וארוך-טווח של מדיניות העם
היהודי .מהמחקרים שפורסמו בכינוס ,שנפתח במוצאי-שבת ויינעל
היום ,עולה כי הירידה הדמוגרפית נכונה גם לגבי קהילות יהודיות
בולטות אחרות בעולם :האוכלוסיה היהודית בצרפת ירדה מ 535-אלף
ב 1980-לכ 500-אלף .אוכלוסיית יהודי בריה"מ לשעבר ירדה מכ1.45-
מיליון ב 1989-לכ 437-אלף -ירידה המוסברת בעיקר בהגירה לישראל
ולמדינות נוספות .ואולם פרופ' סרג'יו דלה פרגולה ,מומחה
לדמוגרפיה יהודית מהאוניברסיטה העברית העומד בראש הכינוס,
אומר שזו אינה הסיבה היחידה" :לפי נתונים שנמסרו בכינוס ,בשנה
האחרונה היו ברוסיה לבדה  8,000מיתות של יהודים ,לעומת כ600-
לידות בלבד של ילדים לאמהות יהודיות .זה הקצב של תהליך
ההזדקנות וההתבוללות" .בפועל ,האוכלוסיה היהודית בישראל היא
היחידה הנמצאת בתהליכי גידול .לדברי דלה פרגולה כבר היום רוב
הילדים היהודיים בעולם שמתחת לגיל  15חיים בישראל .יו"ר
הסוכנות ,סלי מרידור ,הציע בכינוס כמה הצעות מעשיות להתמודדות
עם הבעיות ,בהן סיוע בעלויות הגבוהות של החינוך היהודי במערב.
מרידור התייחס גם לסכנה הדמוגרפית בישראל עצמה" .המשמעות
היא גם שאסור להסכים לכל ויתור בעניין 'זכות השיבה' הפלסטינית.
אם זה רק יתחיל ,זה סופה של מדינת ישראל ,והעיקר  -הגברת העליה.
זה הצורך החיוני של ישראל ,ממש כמו המים בברז" .בהקשר לעליה,
ציין מרידור את הצורך ביחס מקל יותר של הרבנים לסוגיית גיור
העולים הלא-יהודים" :צריך להבין ,שלא תהיה בעתיד שום עליה
משמעותית שלא יהיו בה בני משפחה לא-יהודים ,ומי שמוכן לוותר
עליהם צריך לוותר כבר עכשיו על המאמץ הדמוגרפי" .יו"ר מועצת
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המנהלים של המכון ,דניס רוס התייחס לאמצעים לטיפול בבעיה
הדמוגרפית מחוץ לישראל  .בין האמצעים שהוכיחו את עצמם ,מנה
רוס את בתי-הספר היהודיים ,מחנות הקיץ ותוכניות הביקור בישראל,
דוגמת פרויקט "תגלית" .
 

נמצא במגמת ירידה מתמדת
רווחה ההערכה
סקר הקהילות היהודיות
הנתונים האלה מסמנים ירידה
הצפי הדמוגרפי
המכון לתכנון מדיניות העם
היהודי
לרגל כינוס חירום שיזם
התמודד עם המצוקה הדמוגרפית
לגבש רעיונות והמלצות
לתכנון כולל וארוך-טווח
נפתח במוצאי-שבת ויינעל היום
יהודי בריה"מ לשעבר
מומחה לדמוגרפיה יהודית
תהליך ההזדקנות וההתבוללות
הצעות מעשיות
העלויות הגבוהות של החינוך
'זכות השיבה' הפלסטינית
סופה של מדינת ישראל
צורך חיוני של ישראל
יחס מקל יותר של הרבנים
גיור העולים הלא-יהודים
התייחס לאמצעים לטיפול בבעיה
בין האמצעים שהוכיחו את עצמם


ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻤﺭ

ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
ﻤﺴﺢ ﻟﻠﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ
ﺍﻟﺘﻜﻬﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ
ﻤﻌﻬﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻯ
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻁﺎﺭﻯﺀ ﺍﻟﺫﻯ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ(
ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
ﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺸﺎﻤل ﻭﺒﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﺩﻯ
ﺍﻓﺘﺘﺢ ﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﺒﺕ ﻭﺘﺨﺘﺘﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻴﻬﻭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺨﺒﻴﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺤﻕ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻰ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺘﻌﺎﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺎﺨﺎﻤﺎﺕ
ﺘﻬﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ
ﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
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 .١ﻻﺤﻅ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ) פסיק ( ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ) :לפי הערכות
עכשוויות ,מספר היהודים בעולם ,כולל ישראל ,הוא כ 12.9-מיליון,
בשעה שבתחילת השנה עוד רווחה ההערכה כי מספר היהודים
עומד על  13.2מיליון(  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺒﺠﻼﺀ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺎﺼـﻠﺔ
ﻟﺘﻘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ .

 .٢ﺠﻤﻠﺔ )את נתוני הירידה הדמוגרפית מפרסם "המכון לתכנון מדיניות
העם היהודי"( ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺎﻟﻤﻔﻌﻭل ﺒﻪ  ،ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ  .ﻭﻴﻔﻀل ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺩ
ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ .

 .٣ﻜﻠﻤﺔ)לרגל( ﺘﻌﻨﻰ " ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ – ﺒﺴﺒﺏ  -ﻤﻥ ﺃﺠل " .

.٤

ﺍﻟﻔﻌل )נוסד( ﻓﻌل ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻥ ) נפעל( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺘﺄﺴﺱ "  ،ﻭﻫﻭ ﻓﻌـل

ﻤﺒﻨﻰ ﻟﻠﻤﺠﻬﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻴﺎﺀ )יסד( ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺃﺴﺱ" .
 .٥ﺠﻤﻠﺔ )הכינוס נפתח( ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ " ﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺘﻪ " .
 .٦ﻭﺠﻤﻠﺔ )הכינוס נ נעל( ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ " ﺍﺨﺘﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ " .
 .٧ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ )בריה"מ( ﻤﻌﻨﺎﻩ )ברית המועצות ( ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ " ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻰ " .
 .٨ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ )נכונה גם לגבי( ﻴﻌﻨﻰ " ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ " .
 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ )נמצאת בתהליכי גידול( ﺘﻌﻨﻰ" ﺘﺸﻬﺩ ﺘﺯﺍﻴﺩﺍ " .
 .١٠ﻜﻠﻤﺔ ) גיור ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺘﻬﻭﻴﺩ "  ،ﻭﻫﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻌـل )גייר ( ﺒﻤﻌﻨـﻰ
"ﻫــــ ﻭﺩ".

******************



﴿ ﴾ ١٧٤
ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
תרגם את הטקסטים לערבית :
זכיוית הנשים בישראל :
תנועת העבודה ,שראשיתה בימי העלייה השנייה ,נהנתה מהגמוניה
פוליטית ביישוב היהודי בשנות המנדט הבריטי .היא דגלה בשוויון
מעמד האשה ,ואף הקימה גוף מרכזי לטיפול בנושא  -מועצת הפועלות
)בין מנהיגותיה היו בבה אידלסון ועדה מימון( .עקרון השוויוניות כלול
בהצהרת העצמאות ,בחוק שוויון האשה ) ,(1951מלבד נושאים
הכלולים בתחום השיפוט של בתי הדין הרבניים ,ובחוק שירות ביטחון
לאומי ) ,(1959המטיל חובת שירות בצה"ל )או שירות לאומי( לנשים.
עם זאת ,בתקופות משבר כלכלי פוטרו יותר עובדות מעובדים ,ולא
תמיד הן זכו להגנת ההסתדרות ,בתואנה שעל הגברים לפרנס משפחה.
כך היו הנשים כמחצית מכוח העבודה בשנות ה ,20-פחות משליש
בשנות ה 30-וכחמישית ב .1955-מאז שנות ה 60-בלטה במיוחד
בקיבוצים תופעה של שיבה מרצון לחלוקה המסורתית בין עיסוקי
הגברים  -ייצור ועסקנות ציבורית  -לבין עיסוקי הנשים בשירותים
ובתחום התרבות .פגיעה נוספת בעקרון השוויוניות נובעת מהתפקיד
המרכזי שממלאת הדת היהודית בחיים הפוליטיים של ישראל ,ובכלל
זה הגישה היהודית המסורתית למעמד האשה  -גישה של ביטויי
הערכה מן השפה ולחוץ לאשה המולכת בביתה ,לצד אפלייתה
המעשית לרעה :יחס שלילי לתפקידי נשים בחיי הציבור ,פסילה לעדות
בבימ"ש ,אפליה לרעה בכל הקשור לדרישות לנאמנות לבן הזוג
ולגירושים ,וביטויים רבים במקורות המתייחסים אל האשה כאל רכוש
בעלה .כך נכשלו חוק היסוד ששולמית אלוני ניסתה להעביר בכנסת
לשוויון זכויות האשה )תוך ביטול כל חוק המנוגד לו( ,וחוק להנהגת
נישואין אזרחיים ) - (1976בגלל התנגדותן של המפלגות הדתיות.
בתחומי ההשכלה והתעסוקה מצבן של הנשים בישראל דומה למצבן


﴿ ﴾ ١٧٥
במדינות העולם המערבי .הן מהוות כ %43-מכוח העבודה ,שכרן
הממוצע הוא כ %60-משכר הגברים ,שיעורן במשרות בכירות במשק
ובחיים הפוליטיים זעום ,יש הפרדת עיסוקים ניכרת בינן לבין הגברים,
וכן פוחת שיעורן בציבור הסטודנטים ככל שהתואר האקדמי שאליו הן
לומדות גבוה יותר .עם זאת ,לתנועה הפמיניסטית אין תומכות
מוצהרות רבות ,ורשימות נשים לבחירות לא עברו מעולם את אחוז
החסימה .
טאבו ) :שפות פולינזיות" :לא רגיל"" ,שאין לגעת בו"( ,מעשים ,בני
אדם ,ישויות רוחניות וחפצים האסורים איסור מוחלט בעשייה ,במגע
או בשימוש ,מטעמים של נורמה חברתית או מטעמי דת ומאגיה .מי
שמפר את האיסור פוגע פגיעה ממשית או סמלית בעקרונות מוסריים
ו/או חברתיים המקודשים או מקובלים על הכול ,ולפי האמונה ייענש
בעונש שמקורו על-טבעי .והיפוכו של דבר ,מי שפקד אותו ביש מזל או
אסון ,יסיק כי הדבר קרה משום שהפר טאבו כלשהו .על פי רוב ,חל
האיסור על עניינים הקשורים לטקס ,ואולם איסורים רבים חלים על
עניינים הקשורים במיניות ובמשפחה ,ובענייני היום-יום כמו מאכלים
אסורים באכילה או מלים אסורות בשימוש .זיגמונד פרויד הסביר את
הטאבו כפועל-יוצא של המתח בין שאיפות בלתי-מודעות חזקות לבין
שיבושי הסדר החברתי העלולים לנבוע מהגשמתן .בכך הסביר בראש
ובראשונה את החזק והאוניברסלי מכל סוגי הטאבו ,האיסור על גילוי
עריות .האנתרופולוגים מבדילים בין סוגי טאבו האסורים על שום
קדושתם לבין האסורים בשל היותם טמאים ,כגון מגע בגופת המת.
מושג הטאבו מצוי למעשה בכל דת ותרבות אנושית ,אולם השימוש
המקובל בו בפי האנתרופולוגים מתייחס בעיקר לדתות שבטיות,
אנימיסטיות או פוליתיאיסטיות .עם זאת ,על דרך ההרחבה ,הוא חדר
לשפה היומיומית בלשונות רבות .


﴿ ﴾ ١٧٦
ﺛﺎﻧﯿًﺎ  :اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 -١ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻰ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ  .ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻻﺴﻜﺘﻠﻨﺩﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ
ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻥ ﺒﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺜﻭﺭﺍﺕ ﻋﺼﺭﻫﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ  ،ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻡ ﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﻋﻤﻴﻘﹰﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﻤﺴﻪ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﻥ
ﺘﺒﻌﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻓﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﺍﺌل  ،ﺒل ﺇﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻰ
ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻯ ﻅل ﻤﺴﻴﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ
ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ .ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﻤﺎﻜﺱ ﻓﻴﺒﺭ ﻟﻡ ﻴـﻘﺩﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ  ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ
ﺃﻥ ﻜل ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﺤﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻷﺼﻭل
ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺩﻻﻟﺘﻬﺎ  .ﻭﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺁﺨﺭ ﺍﻫﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻅﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺭﻴﻑ  ،ﻜﻤﺎ ﺒﺫﻟﻭﺍ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ  .ﻭﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ـ
ﻓﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ـ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ .ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺒﺫﻟﺕ ﻟﻭﺼﻑ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ  ،ﺤﻴﺙ ﻻﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ
ﻨﻌﻴﻥ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻰ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ .
ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺒﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺭﻴﻔﻰ ـ
ﺍﻟﺤﻀﺭﻯ .ﺜﻡ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ
ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ ﺩﺍﺨل ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ .ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺸﻭ ﻁﹰﺎ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ .



 -1הסוציולוגיה התקשרה מראשיתה באופן הדוק עם הפילוסופיה של
ההיסטוריה וההסברים שהונחו לשינויים המהירים והאלימים שעברו
על החברות האירופיות במאות ֿה ֿ . 19 , 18ההיסטוריונים


﴿ ﴾ ١٧٧
והפילוסופים הסקוטים  ,הצרפתים והגרמנים התעניינו בהסבר ופירוש
את המהפכות החברתיות והמדיניות של זמנם במסגרת תיאוריה כללית
של ההיסטוריה  .ההשפעה שלהם  ,בהקשר זה  ,היתה עמוקה ואפשר
להבחין בה בבירור ביצירות של הסופרים שבאו בעקבותיהם,
ובחיבורים של חלוצי הסוציולוגים .המגמה ההיסטורית וההתפתחותית
המשיכה לשלוט בסוציולוגיה ובאנתרופולוגיה עד המאה ה ֿ.19
למרות שמקס פיבר לא הציג תיאוריה היסטורית כוללת  ,ברור שכל
חיבוריו הסוציולוגים היו שאובים מהתעניינותו במחקרים בתחום
תולדות הקפיטליזם המודרני ומשמעותו  .מצד שני ,שמו הסוציולוגים
לב להבדלים הניכרים הקיימים בין העיר לבין הכפר .הם השקיעו
מאמצים מדעיים שונים לקבוע תיאוריות בדבר הבדלים אלה .
הפילוסופים נכחו לדעת גם  ,בימי קדם  ,כי העיר שונה באופן ניכר ,
מבחינת הפעילות הכלכלית העיקרית ,מהכפר הסובב אותה  .אבל,
המאמצים האמיתיים המאורגנים שהושקעו להגדיר ולהסביר את
השינויים האלה היו מאוחרים  .אנו לא יכולים לקבוע התחלה אמיתית
למאמצים אלה  ,אלא בתקופת הוגה הדעות הערבי "אבן ח'לדון"
במאה ה ֿ . 14אחרי תקופה ארוכה ,התעניינו סוציולוגים רבים בתופעת
האבסורד הכפרי ֿהאורבני  .בשנות ה ֿ 20של המאה התרבו המאמצים
בעקבות פעילותם של המתמחים בנושאי הכפר והאורבניזם במסגרת
הסוציולוגיה ,אלא שסוציולוגים מודרניים רבים  ,ובעיקר האמריקנים,
הזניחו את ההבדלים  ,מאז מלחמת העולם השנייה בערך .אז ,השיגה
החברה האמריקנית השגים רבים בתחום האורבניזציה והתעשיה .
********************
 -٢ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻤﺱ  ،ﺃﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺢ ﺴﻨﻭﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل.ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻓﺎﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ
ﺭﻭﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ .ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ


﴿ ﴾ ١٧٨
ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ١٩٩٣ﻨﺤﻭ  ،%١٦,٧ﻭﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٠٠ﻟﺘﺒﻠﻎ
ﻗﺭﺍﺒﺔ  .%١٧,٦ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻭﺴﻴﺎ  ،%٢٠ﻭﻓﻲ
ﺒﻭﻟﻨﺩﺍ  ،%١١,٦ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﻨﻤﺎﺭﻙ  ،%٩,٢ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞ  %٦,٩ﻭﻓﻲ

ﺴﻠﻭﻓﺎﻜـﻴﺎ

 ، % ١١،٢ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺒﺩﻭل
ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ .ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ
ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ١٩٨٧ﺍﻟﻰ
ﻋﺎﻡ.٢٠٠٠ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻬﺎ  .ﻭﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺴﺏ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺸﻜل
ﻨﺴﺒﻲ ﻟﺩﺨل "ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ" ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻬــــﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺩ
ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻏﻨﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻓﻘﺭﻤﻨ ﻬﺎ.ﻭﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ،ﻗﺎل ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ " ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ" ،ﺇﻥ "ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻨﺎ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺒﺎﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ،ﺍﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻓﻘﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" .

 

ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻨـﺸﺭﻩ ﺒﻨـﻙ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻤﺱ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺘﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﺕ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺍﻟﻰ
ﻤﺴﺢ ﺴﻨﻭﻱ ﺘﺠﺭﻴﻪ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ
ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻉ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ

מדו"ח של הבנק המרכזי בישראל
 ,שפורסם אתמול ,עולה
ישראל מובילה את המדינות
המתפתחות
מבחינת התרחבות תופעת העוני
שהכינו אותה על רקע
סקר שנתי של האו"ם
הניתונים של המוסד לביטוח
לאומי
ישראל באה במקום השני
רשימת המדינות הנכללות בסקר
שיעור המשפחות החיות מתחת
לקו העוני
היועץ הראשי של בנק ישראל
נתקלת בקשיים רבים


﴿ ﴾ ١٧٩
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﻴﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﺘﺤﺴﺏ ﺨﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺒﺸﻜل ﻨﺴﺒﻲ
ﺩﺨل " ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﻴﺔ"
ﻋﺩﺩ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ ﺍﻷﻏﻨﻰ
ﻓﻲ ﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﺩﻋﺎﺀﺍﺘﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﻓﻲ ﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﺘﻌﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺒﺎﺼﺭﺍﺭ
ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ
ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺍﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻓﻘﺭ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ
ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

תקופות שונות
הניתונים לא מאפשרים השוואה
הוא מייחס את זה ל...
חושבת את קו העוני ביחס ל...
ההכנסה של "משפחה ממוצעת"
מספר שווה של המשפחות היותר
עשירות
בתגובה על הדו"ח
אגודת העוני
הניתונים מדגישים את הטענות
שלנו ,כי הממשלה
רחוקה מהעם
פועלת בצורה יציבה ובעקשנות
להרחיב את הפער החברתי הקיים
במדינת ישראל
העניים הופכים לעניים יותר
דרך הפגיעה בזכויות
תנאי החיים של השכבות
הבינוניות והחלשות בחברה

 
 .١ﺍﻟﻔﻌل " ﺠﺎﺀ " ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ " ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻨﺸﺭﻩ ﺒﻨﻙ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﻤﺱ "ﻴﺘـﺭﺠﻡ
) עולה ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻠﻬﺎ ) :מדו"ח של הבנק המרכזי בישראל
,שפורסם אתמול ,עולה( .ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻌﺩ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻴﺄﺘﻰ
ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ  ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ .

 .٢ﺍﻟﻔﻌل " ﻴﺘـﺼﺩﺭ" ﻴﺘـﺭﺠﻡ )מוביל( ﻭ " ﻴﺘـﺼﺩﺭ ﻗﺎﺌﻤـﺔ " ﺘﺘـﺭﺠﻡ )מוביל את
הרשימה( .
 .٣ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ "ﻤﻥ ﺤﻴﺙ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻪ )מבחינת( .
 .٤ﺍﻟﻔﻌل "ﻗﺎﻡ" ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ " ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ " ﻫﻭ ﻓﻌل ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐـﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ  ،ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻰ )הבנק המרכזי פרסם
את הרשימה( .


﴿ ﴾ ١٨٠
" .٥ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ )על רקע – על
 .٦ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺭﻭﺴـﻴﺎ" ﻨﺘﺭﺠﻤﻬـﺎ)באה במקום השני אחרי
רוסיה( .
 .٧ﺠﻤﻠﺔ "ﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ) נתקלת בקשיים רבים( ؛ ﺃﻯ "ﺘﻭﺍﺠﻪ
בסיס( .

ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ" .

******************
-٣ﻴﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻰ ﺤل ﻋﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  .ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻵﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﻡ  ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﻰ  ،ﻴﺠـﺭﻭﻥ
ﺒﺤﻭﺜﹰﺎ ﺸﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻤﺜل ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ،ﻭﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ ،
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ  ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ  ،ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺴﻭﺀ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ  .ﻓﻔﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ـ ﻤﺜﻼﹰ ـ ﻨﺠﺩ ﻋﺩﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ  ،ﻭﺃﻗـﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁـﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠـﻰ ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺩﻤﻨﻰ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ  .ﻭﻤـﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻅﻬـﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﻤﺔ  .ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤـﺎﺕ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘـﻰ
ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ  ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ  .ﻭﻓﻰ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺁﺨﺭ ﻅﻬﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ ﻜﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻤﻨﺫ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ  ،ﺒﺤﻴﺙ ﻨـﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒـﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺴﺘﺭﻥ ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻴﻙ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ  .ﻭﺘﻤﺜـل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ  .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤـل ﻓـﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ  .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﻤﺎﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ  ،ﺒﻌـﺩ ﺃﻥ ﻜـﺸﻔﺕ ﻨﺘـﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻠﺤـﻭﻅ ﻓـﻰ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ  ،ﻭﻁـﻭل
ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤل  .ﻭﻟﻘﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ  ،ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﻔﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل  ،ﺘﺩﺨﻠﺕ ﻓﻰ ﺇﺤـﺩﺍﺙ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ .


﴿ ﴾ ١٨١
ﻴﺤﺎﻭل ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ

 

ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻓﻰ ﺤل ﻋﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻰ
ﻴﺠﺭﻭﻥ ﺒﺤﻭﺜﹰﺎ ﺸﺘﻰ
ﻀﺭﻭﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ
ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ،ﻭﺠﻨ ﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ  ،ﻭﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ
ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ  ،ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﻯ
ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ـ ﻤﺜﻼﹰ ـ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻰ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﺒﺤـﻭﺙ ﺘﺠﺭﻴﻬـﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺩﻤﻨﻰ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺎﺕ ﺴﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺤﻘﻘﻭﺍ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺠﻤﺔ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻘﻰ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ
ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻰ
ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ
ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺸﺭﻜﺔ ﻭﻴﺴﺘﺭﻥ ﺍﻟﻴﻜﺘﺭﻴﻙ
ﻨﻘﻁﺔ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ

מקצת סוציולוגים מנסים
להפיק תועלת ממדע זה
לפתור את הבעיות השונות
בייחוד,המעוניינים בצד השימושי
עורכים מחקרים שונים
צורות שונות של התנהגות חריגה
הפשיעה ,סטיית הנוער
מחלות הנפש  ,הנורקמניות
לאלכוהול
ההתאבדות ,והבעיות של הנישואין
בעיקר ,אי ההסתגלות המשפחתית
בארה"ב  ,למשל,
חברים בצוות המחקרים של
מוסדות הענישה
המחלקות לרפואה נפשית
בתי ֿחולים לחולי נפש
המרכזים המעוניינים בטיפול
בנורקמנים
תיאוריות ומושגים סוציולוגים
הביאו לידי תועלת מרובה
הקשר בין ההתנהגות החריגה לבין
הנורמות החברתיות
התרבויות המשניות ,והקבוצות
מבנה השכבות ותיאוריית התפקיד
הקונצפציות העצמיות והאורבניות
הסוציולוגיה התעשייתית
תחום למחקר מדעי
נוכל להתייחס לשלב ה ֿ12
ניסויי חברת וויסטרן אלקטריק
נקודת התחלה מצטיינת


﴿ ﴾ ١٨٢
ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻗﻴـﺎﺱ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ
ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻓـﻰ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ـﺎﺭﺏ ﺃﻥ
ـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺠـ
ـﺸﻔﺕ ﻨﺘـ
ـﺩ ﺃﻥ ﻜـ
ﺒﻌـ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ
ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻓﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ  ،ﻭﺍﻟﺘﺭﻓﻴﻪ  ،ﻭﻁﻭل ﻴـﻭﻡ
ﺍﻟﻌﻤل
ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺘﻔﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ

הניסויים מהווים מחקר שבו
השתתף
צוות של חוקרים
המחקר נועד בהתחלה למדוד את
ההשלכות של
שינוי התנאים הפיסיים בעבודה על
התוצר
לאחר שתוצאות הניסוים העלו ,כי
השינויים
לא הביאה לעלייה ניכרת בתוצר
לכן הכניסו שינויים אחרים
תקופות ההפסקה ,הבידור ,ואורך
יום העבודה
החוקרים הגיעו לידי מסקנה
הגוברת על השפעת התנאים

 
 .١ﺍﻟﻔﻌل " ﺃﻓﺎﺩ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ) הפיק תועלת מן ( .
 .٢ﺍﻟﻔﻌل " ﻨﺠﺩ" ﻴﺘﺭﺠﻡ )יש( ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺠﻤﻠﺔ " ﻨﺠﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﻬﻡ " ﻫﻰ)יש
קבוצה מהם( .
 .٣ﺘﺭﺠﻤﺔ "ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ" ﻭﺍﺤﺩﺓ  ،ﻭﻫﻰ )מחלות הנפש( .
 .٤ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻴﺩﺍﻥ" ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺔ " ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )תחום( .
 .٥ﻜﻠﻤﺔ "ﺩﺭﺍﺴﺔ" ﻓﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﺭﺠﻡ ﺒﻤﻌﻨﻰ ) מחקר ( .
 .٦ﺍﻟﻔﻌل " ﻟﻡ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ) לא הביא ל. ( ..
 .٧ﺠﻤﻠﺔ " ﻟﺫﻟﻙ ﻟﺠﺄﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )לכן הכניסו שינויים
אחרים( ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﺠﺄ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ .
 .٨ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ" ﺘﺭﺠﻤﻨﺎﻫﺎ )החוקרים הגיעו לידי מסקנה (
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ " .



﴿ ﴾ ١٨٣
ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
 
* ﺘﺘﺼﻑ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ  .ﻓﻬﻰ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ  .ﻭﻴﺅﺩﻯ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻬﺎ .ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﺃﻥ
ﻻﻴﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﻜﻥ  ،ﻭﺍﻨﻤﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻬـﺎ
ﻭﻫﻰ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻭﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ  .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻅـﻭﺍﻫﺭ
ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺒﻌـﻀﻬﺎ
ﻓﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ .ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺭﺽ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ
ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﻓﻭﺍﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ .
* ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﺒﺘﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻁـﺭﺩ ﺍﻟﻘـﺴﻡ
ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ٨٠٠ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻤﺴﺠل ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ،ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﻠﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻤﺱ ﺒﻁﺭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ .ﻭﺍﻓﺎﺩ ﻨﺎﻁﻕ
ﺒﺎﺴﻡ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻤﺱ ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺴﻴﻌﻭﺩﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻠﺩﺍﻨﻬﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﺒﻭﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ .ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺴﻠﻠﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻀﻴﺭ ﻤﻠﻑ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺨﺎﺹ ﺒﻁﺭﺩﻫﻡ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ  ٥٣ﻭ ١٣٨ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ
ﺘﻔﻭﻀﺎﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻨﻭﺍﺒﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺍﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻁﺭﺩ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺩﻭﺒﻴـﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﺘﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻤﺱ ﺒﻁﺭﺩ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ،ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒـﺸﺄﻥ ﻗﺒـﻭل ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﺍﺴـﺘﻘﺒﺎل
ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﺘﺴﻠﻠﻭﺍ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ .ﻭﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺒﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ٤٠٠ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ،ﻴﻭﺠﺩﻭﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻨﺫ ﻭﻗﺕ ﻁﻭﻴل ،ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻴﻜﺎﻨﺘﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﻠﻴﺔ )ﺸﺭﻕ ﺍﺴﺒﺎﻨﻴﺎ( ﻭﺍﻋﺎﺩﺘﻬﻡ ﻤـﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻰ ﻭﻫﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ .ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ،ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺴـﺒﺘﺔ ،ﻟـﻭﻴﺱ


﴿ ﴾ ١٨٤
ﺒﻴﺜﻴﻨﺘﻲ ﻤﻭﺭﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﻴﻥ ﺍﻥ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻼﺩﻫﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ،ﻷﻨﻬـﻡ
ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ،ﺒﺭﺃﻴﻪ ،ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ .ﻭﺍﺘﺼل ﻤﻭﺭﻭ ﺒﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﻫـﺫﻩ
ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻵﺴﻴﻭﻴﺔ ،ﻭﺴﻴﺴﺎﻓﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﺒﺘﺔ ﻗﺭﻴﺒـﺎ
ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻭﻀﺎﻉ  ٧٦ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻨﻴﺎ ﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﻴﻥ.
ﻭﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻜﺘﻅﺎﻅ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻼﺠﺌﻴﻥ ﻓـﻲ
ﺴﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺤﻴﺙ ﺍﻗﺎﻡ ﺍﻟﻼﺠﺌﻭﻥ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﻋﺩﺓ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ.

******************
 - ٤ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﻟﻘﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﻡ ،ﻭﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺍﻥ ﻨﺴﻤﻊ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻴﺭﺍﻥ ﻟـﻡ ﻴﻌـﻭﺩﻭﺍ
ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ ،ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل ﻤﺸﺎﻏل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤـﺸﺎﻏل ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﻜـل ﺃﻨـﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻏل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻤﻌﻬﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﻐﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﻡ .ﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﺸﻜﻭﻯ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻤﻬﺎﺘﻬﻥ ﻋﻨﻬﻥ ﻭﺍﺒﺘﻌـﺎﺩﻫﻥ ﺒﻤـﺸﺎﻏﻠﻬﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻋـﻥ ﻫﻤـﻭﻤﻬﻥ
ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ،
ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﺨﺭﻯ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻨﺎ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻭﺴـﺎﺌل
ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ،ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﻔﺘـﺎﺓ
ﺒﺎﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﺵ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻭ ﺃﻗـﺴﻤﺕ ﺃﻥ
ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﺠﺩﺍﹰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ!!
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻁﺭﺡ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﻜﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﺘﻘﻴـﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜـﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻲ ﺘﻌﻴﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ .ﻭﻗﺩ ﻁﺭﺤـﺕ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ
ﻭﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻋﻤـﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ
ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻗﺎﻟـﺕ ﺃﺴـﺘﺎﺫﺓ ﺒﻜﻠﻴـﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ :ﺃﻨﺎ ﺍﺅﻴﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﻤـﻥ
ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،ﻭﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺘﺴﺘـﻀﻴﻑ
ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻲ  .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬـﺫﻩ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ  .ﻭﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺜل
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ  :ﻴﻤﻜﻥ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺤـﻲ،


﴿ ﴾ ١٨٥
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ،ﻜﺫﻟﻙ
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒل ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜـﺯ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ .ﺫﻜـﺭﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﻓﻌﻠﻴـﺎﹰ ﺘﺠﺭﺒـﺔ
ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕ ﻴﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺓ ،ﻭﻫـﻲ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻻﻗﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﻗﺒﻭﻻﹰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ.
ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 

ﻟﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻐﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻨﻬﻡ
ﺤﺘﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻨﺎ
ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎﹰ
ﻟﺘﻌﻴﺵ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻫﺸﺔ
ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻟﻭ ﺃﻗﺴﻤﺕ
ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻓﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻁﺭﺡ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔ
ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺴﺎﺌﻴﺔ
ﺘﻌﻴﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻁﺭﺤﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺘﻤـﺕ ﻤﻨﺎﻗـﺸﺘﻬﺎ ﻤـﻊ
ﺒﻌﺽ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﻭﻓﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

הבריחה מהחיים החברתיים
לא מכירים האחד את השני
המשפטים השכחים
הניכור מהאחרים וההתרחקות
מהם
אפילו בתוך המשפחה עצמה
הדיפוסים השונים של החיים תרמו
הדגשת הניכור הפנימי
כתוצאה של שינוי גדול בהתנהגות
שלנו
הפך להיות שכיח
לחיות עם העולמות הנפלאים של
האינטרנט
אולי שהיא צודקת מאוד אם היא
נשבעת
עולה על מספר המכרים בעולם
המציאות
העלה את הרעיון להקים
מקומות מפגש ומרכזים קהילתיים
של נשים
תחזיר את הקשרים בין בני
המשפחה
העליתי את הרעיון ודנתי בו עם
מספר נשים ובחורות מן החברה


﴿ ﴾ ١٨٦
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻘﺭﺏ
ﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺴـﻪ ﻤـﻥ
ﺃﻨﺸﻁﺔ
ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻡ ﻤﺤﺎﻀـﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺤﻲ
ﻋــﺭﺽ ﻤــﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﺠﻬــﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ
ﺘﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺭﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺠﺩ
ﺩﻭﺭ ﺒﺎﺭﺯ
ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻌﻠﻴﺎﹰ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻻﻗﺕ ﻨﺠﺎﺤﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ
ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺩﻭﺓ

בנסיון לקבוע קונצפציה
האופי והפעילות של מרכזים אלה
התוצאות החיוביות שמוביל
הביצוע במסגרת הנכונה
משרתת את המשפחה במסגרת
תוכניות איסלאמיות חברתיות
מציעה את העצות הנכונות
מארחת את המטיפות ,ומארגנת את
הרצאות התודעה
עורכת את הסימופזיונים ודנה
בבעיות השכונה
העלאת בעיותיהם בפני החוגים
הנוגעים בדבר
העירייה תשתף פעולה עם אנשי
העסקים
אפשר לתת לאימאמים של
המסגדים למלא תפקיד בולט
לקראת הצעת שרות יותר אינטגרלי
העובדת הסוציאלית בסימופזיון
העולמי לבני הנוער המוסלמים
כבר עוברת בנסיון דומה
פעילות ועד הנשים בסימופזיון
נסיון שהצליח הצלחה גדולה
בקרב הזכאות לשירותי הסימופזיון

 
 .١ﺠﻤﻠﺔ " ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ) החיים המודרניים דחפו
אותנו( ﺃﻯ " ﺩﻓﻌﺘﻨﺎ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ .
 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬـﺎ )הפך להיות שכיח ( ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ )הפך
להיות ( ﺘﻌﻨﻰ " ﺼﺎﺭ ـ ﺃﺼﺒﺢ " .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ " ﻟﻡ ﻴﻌﻭﺩﻭﺍ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎﹰ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )עוד לא מכירים זה את זה( .


﴿ ﴾ ١٨٧
 .٤ﺠﻤﻠﺔ " ﺃﺼﺒﺤﻨﺎ ﻨﺴﻤﻊ ﺸﻜﻭﻯ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )התרגלנו
 .٥ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﺭﺠﻡ " ﺘﻐﻠﻕ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺒﺎﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺴﻬﺎ " )הבחורה מסתגרת
בתוך החד ר(.
 .٦ﺠﻤﻠﺔ " ﻋﺩﺩ  ...ﻴﻔﻭﻕ  ..ﻋﺩﺩ " ﺘﺘﺭﺠﻡ ) מספר  ...עולה על ...מספר ( .
 .٧ﺠﻤﻠﺔ " ﻁﺭﺡ ﻓﻜﺭﺓ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )העלה את הרעיון( .
 .٨ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )רמות ההשכלה( ﺃﻯ "ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ"
 .٩ﺠﻤﻠﺔ " ﺃﻨﺎ ﺍﺅﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ) אני בעד הרעיון ( .
 .١٠ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )החוגים הנוגעים בדבר ( .
 .١١ﺠﻤﻠﺔ " ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ " ﺘﺘﺭﺠﻡ ) על האופי שבו תומכים
ברעיון כזה ( .
 .١٢ﺠﻤﻠﺔ "ﻤﺎﺭﺱ ﺘﺠﺭﺒﺔ" ﺘﺘﺭﺠﻡ ) עבר ניסיון ( .
******************
לתלונות הבנות( .

 -٥ﺃﺸﺎﺭ ﺁﺨﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ  ،ﻭﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻠﻴﻭﻨﻰ ﻨﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀـﻰ ﻭﺤـﺩﻩ  ..ﻭﺃﺸـﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻥ ﻗﺎﺭﺓ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ،
ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻰ  ٢١ﺩﻭﻟﺔ ﺤﻴﺙ ﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  .ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺸـﺭﻕ
ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺭﻭﺴﻴﺎ  ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟـﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  .ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩل ﺍﻟـﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ
ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺃﻯ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻁﻔل ﻭﺍﺤﺩ  .ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ
ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﻭﺴﻜﻭ  .ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻓﻰ ﻤﻭﺴﻜﻭ
ﺤﻭﺍﻟﻰ  ٥٠ﺃﻟﻑ ﻁﻔل ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺠـﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻟﻜﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺎﻤﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺤـﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺭﻭ ﻭﻓﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ  .ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ
ﻻﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟـﻤﺎل ﻓﺄﻨﻬﻡ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ  .ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺘﺩﻤﺭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺩﻤﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻟﻠـﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻨﻬـﻡ ﺃﻴﺘـﺎﻡ ﻓـﺭﻭﺍ ﻤـﻥ
ﺍﻟـﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﻤﻼﺠﻰﺀ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ  ٨٠٠ﻤﻠﺠﺄ ﻭﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .



﴿ ﴾ ١٨٨
 
הדו"ח של האוכלוסיה באירופה  
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
מספרם של האירופים מצטמצם  
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻭﻥ ﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﻡ
איבדה שני מליון מהאוכלוסיה
ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻠﻴﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
מצטמצם בהדרגה
ﻴﺘﻘﻠﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
ביחוד במדינות מזרח אירופה  
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
ניכר יותר ב ֿ 21מדינות  
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻓﻰ  ٢١ﺩﻭﻟﺔ
ירד שיעור הילודה
ﻗﻠﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟـﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
עלה שיעור התמותה
ﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ
המדינות האלה מתרכזות במזרח  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺸﺭﻕ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
המהגרים סותמים את הפער
ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻟـﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ
ממשלת רוסיה סופגת ביקורת
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
בשל ההתפתחות המהירה של
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ
ילדי הרחובות והמגורשים
ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﺩﻴﻥ
בערי רוסיה השונות
ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻥ ﺭﻭﺴﻴﺎ
וביחוד עיר הבירה מוסקווה
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﺎﺼﻤﺔ ﻤﻭﺴﻜﻭ
מתעסקים בכל מיני פשעים
ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺠـﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ
כדי שיוכלו לשׂרוד
ﻟﻜﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
טמפרטורה שמתחת לאפס
ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ
כשלא יכולים לגנוב את הכסף
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻗﺔ ﺍﻟـﻤﺎل
פונים אל פחי האשפה
ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ
כדי לחפשׂ מזון
ﺒﺤﺜﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ
משפחות שהתמוטטו בשל
ﺃﺴﺭ ﺘﺩﻤﺭﺕ ﺒﺴﺒﺏ
התמכרות האב לסמים
ﺍﺩﻤﺎﻥ ﺍﻷﺏ ﻟﻠـﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
או שהם יתומים שברחו מן
ﺃﻭ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻴﺘﺎﻡ ﻓﺭﻭﺍ ﻤﻥ
ההתנהגות הגסה בבתי היתומים
ﺍﻟـﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﻤﻼﺠﻰﺀ
שבהנהלת המדינה
ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ




﴿ ﴾ ١٨٩
 
 .١ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ) דו "ח( ﻴﻌﻨﻰ ) דין וחשבון( ﺃﻯ " ﺘﻘﺭﻴﺭ "  ،ﻭﺍﺸﺘﻕ ﻤﻨــــﻪ ﺍﻟﻔﻌل
) דיווח( ﺃﻯ " ﻗﺩﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﺍ – ﺃﻓﺎﺩ " .
 .٢ﺍﻟﻔﻌل " ﺃﺸﺎﺭ " ﻴﺘﺭﺠﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ )ציין(  ،ﻭﻴﺘﻌﺩﻯ ﺒـ ) כי ( .
 .٣ﺠﻤﻠﺔ " ﻴﻌﻭﻀﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )סותמים את הפער( .
 .٤ﺠﻤﻠﺔ " ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺤﺎﺩﺓ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )ממשלת רוסיה סופגת
ביקורת חריפה( ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل )ספג ביקורת( ﻴﻌﻨﻰ " ﺘﻌﺭﺽ ﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ".
 .٥ﺠﻤﻠﺔ " ﻟﻜﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ " ﺘﺘـﺭﺠﻡ )כדי שיוכלו לשׂרוד(
ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌل )שׂרד( ﻴﻌﻨﻰ "ﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ" .
 .٦ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺃﺴﺭ ﺘـﺩﻤﺭﺕ" ﺘﺘـﺭﺠﻡ )משפחות שהתמוטטו(ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌـــل
)התמוטט ( ﻴﻌﻨﻰ "ﺍﻨﻬﺎﺭ – ﺘﻬﺩﻡ  -ﺘﺯﻋﺯﻉ" .
 .٧ﻨﺘﺭﺠﻡ " ﺇﻤﺎ ﺃﻥ  ....ﺃﻭ " )או ש , ...או ש . (...
******************
 - ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺘﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﹰـﺎ ﻜـل
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  .ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﻤـﺜﻼﹰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ،ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻡ ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻗﺎﺩﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ  ،ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﺩﻡ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ  ،ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻜﻌﻤـﺎل
ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل  .ﻭﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘــﻭﺍ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ  ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﺒﻘﻭﺍ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻜـﺎﻥ ﺃﻤﺜـﺎل
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﻀﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴـﺸﻭﻥ ﻓـﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ  ،ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ  .ﺇﺫ ﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴـﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤـﻀﺭ
ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ .ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻫﻡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ؟ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﻓﻌـﻼﹰ؟ ﻭﻤﺘـﻰ
ﻴﺘﺤﻭل ﺯﺍﺌﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻴﻡ ﺒﻬﺎ؟ ﻭﻤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﺤـﻀﺭﻴﺎ ؟
ﺘﻠﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺤﺎﻭل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻜﻼﻴﺩ ﻤﻴﺸﻴل .ﻭﻫل ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ
ﺃﻭ ﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﺤﻀﺭﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻟﻭﺼﻭﻟﻪ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﺼﺒﺢ ﺤﻀﺭﻴﺎ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ
ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﺃﻁﻔﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ؟ ﻫل ﻻﺘﺘﺤﻀﺭ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟـﺸﺨﺹ ﺇﻻ
ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ؟ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ :ﻤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻜـﺫﻟﻙ ؟ ...
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭىﺎﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ .


﴿ ﴾ ١٩٠
 

ﺍﻟﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻴﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ

ﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ ﻜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻰ ﻴﺘﺩﻓﻕ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻗﺎﺩﻤﻴﻥ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻤﺠﺭﺩ ﺨﺩﻡ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﻌﻤﺎل ﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻫﻡ ﻟﻡ ﻴﺄﺘــﻭﺍ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺎﺒﺭﺓ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻴﺒﻘﻭﺍ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
ﻴﺨﻀﻌﻭﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﻴﻥ
ﺍﻵﻥ ﻓﺎﻟﻭﻀﻊ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠـﺩﺩ
ﺒﻴﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺯﺍﺌﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻴﻡ
ﻤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﺤﻀﺭﻴﺎ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﻪ ﺃﻁﻔﺎل
ﻴﺴﺘﻘﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ
ﻤﻥ ﻫﻭ ﺇﺫﻥ ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﻴﺭﺓ
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺭىﺎﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

הגל הנוכחי של ההגירה לערים
מעין סוג של אורבניזצייה
שונה לחלוטין מהאורבניזצייה
העתיקה
ובייחוד ,בדבר סוג האוכלוסיה
המון אנשים זורמים עכשיו

מהגרים עם דיפוסים חדשים של
הקשרים
לא סתם משרתים
כפי שהיה בימי קדם
אלא כפועלים מקצוענים לעתיד
הם לא באו לשהייה זמנית
אלא להישאר בצורה סופית
כפופים ישירות לפיקוח האירופים
עכשיו המצב שונה לחלוטין
הם היום התושבים החדשים בקרב
התושבים המקוריים של הערים
מתי הופך המבקר לתושב של קבע
מתי הופך המהגר לאדם מן הישוב
לאחר שיוולדו לו ילדים
מתיישבים בה באופן סופי
מי הוא ,איפוא ,תושב העיר
שאלות אלה היו יותר מבלבלות
השלבים הקודמים של ההתפתחות
האורבנית

 
 .١ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻴﻤﺜل ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ " ﻨﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ) מעין סוג( .
 .٢ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ ﻜل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ " ﺘﺘﺭﺠﻡ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴـﺔ )שונה לחלוטין  -שונה
לגמרי ( .


﴿ ﴾ ١٩١
 .٣ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺠﺩﻴﺩﺓ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )עם דיפוסים
 .٤ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )לא סתם( .
 .٥ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )ימי קדם( .
 .٦ﺍﻟﻔﻌل " ﺒﻘـﻰ" ﻴﺘـﺭﺠﻡ )נשאר( ﻋﻠـﻰ ﻭﺯﻥ ) נפעל ( ﻭﺍﻟﻤـﺼﺩﺭ ﺍﻟﻼﻤـﻰ ﻤﻨـﻪ
)להישאר ( .
 .٧ﺠﻤﻠﺔ " ﻴﺨﻀﻊ ﻹﺸﺭﺍﻑ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )כפוף לפיקוח( .
 .٨ﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻘﻴﻡ " ﺘﺘﺭﺠﻡ )תושב של קבע ( .
 .٩ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﺤﻀﺭ" ﺘﺘﺭﺠﻡ )אדם מן הישוב ( .
 .١٠ﻜﻠﻤﺔ )איפוא( ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺇﺫﻥ " ﺘﻭﻀﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﺎﺼﻠﺘﻴﻥ .
חדשים( .

ﺗﺪرﯾﺒﺎت – תרגילים
 
* ﻻﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﺩﺭﺍﺴـﺘﻪ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻭﺭ ﻋـﻥ
ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴـﺎﺩﻴﻥ ﺘﻔﻴـﺩ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ  .ﻭﺘﻌـﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺃﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻰ ﺠــﻤﺎﻋﺔ
ﻭﺠـﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻰ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﻭﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ  .ﻓﻔﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﺜﻼﹰ ﻨﻨﻅﺭ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻀ ﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ،
ﻭﻓﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻨﻬﺘﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ .ﺃﻤـﺎ ﻓـﻰ ﻋﻠـﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﻌل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻴﺩﺍﻨـﻪ ﺍﻟﺤـﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻯ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ  .ﻓﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﻤـﺜﻼ ﻫـﻭ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ،ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ.
* ﻴﻌﺩ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺴﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺩﻋـﺎ
ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﺴﻜﻭﻨﻪ ﻭﺤﺭﻜﺘﻪ ﻭﺍﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﺴﻡ )) ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ((  .ﺤﺎﻭل ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﺅﺩﺍﻩ  :ﻫل ﻴﺨـﻀﻊ


﴿ ﴾ ١٩٢
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ ﻓﻰ ﺤﺭﻜﺘﻪ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﻴﺭ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻻﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ  .ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻯ ﻴﺨـﻀﻊ ﻓـﻰ
ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  .ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﻤﺎ ﺴــﻭﻑ ﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻴﺔ ﻴﻭﻤـﺎ ﻤـﺎ ؟ .
ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ،ﻭﻫﻰ ﺃﻨﻪ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ،ﻓﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺹ ﻜل ﺒﻘﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟـﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ  .ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻓﺭ ﻭﺍﺭﺘﺤل ﻭﻋﺎﻴﺵ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻟﺭﺅﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ
ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ .ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼﺎل  ،ﻓﻰ ﺯﻤﺎﻨﻪ  ،ﻟﻡ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻟﻜﻰ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺅﻩ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺇﻻ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺤﻭل ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ
ﻭﻤﻨﺎﻫﺠﻪ .
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺭﺍﻨﻴﺎ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻫل ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺭﺌﻴﺴﺔ »ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ
ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ « ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻠﻤﺕ ﺃﻭل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻕ
ﺍﻷﻭﺴﻁ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤـﺴﻴﻥ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ .ﻭﻴﺭﻜـﺯ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ
ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ،ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺼﺎﻨﻌﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻋﻴﻥ
ﻤﻨﻬﻡ ،ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺒﺫل

ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﺠﺎﺀ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ

ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺭﺸﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺘﺤﺕ ﺸﻌﺎﺭ »ﻨﺤﻭ ﺒﻴﺌـﺔ ﺼـﺤﻴﺔ
ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ « ،ﻭﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ.
ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
ﺍﺘﻴﺎﻥ ﻜﻭﺭﺝ ﻤﻠﺨﺼﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺒﻌـﺩ  ٣ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼـل،
ﻭﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ  ٧٠ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﺭﻴﺕ

ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ  ١٦٠ﺨﺒﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ.



﴿ ﴾ ١٩٣

אב
אב חורג
בית ֿאב
בית ֿאבות
אבות ֿהעדה
אבהותי
אביון
איש אגרוף
אונרו"ה
אורבני
אורבניזם
אורבניזציה
איזור ביטוח
אזרח
אזרח כבוד
אזרחות
אזרחות כפולה
אזרחי
אח
אח חורג
איחוד משפחות
איל"ן ) איגוד ישראלי לילדים
נפגעים (
אימיגרצייה
אינדיאני
איש ֿרעים
איש ֿהשוק
אישים

ﺃﺏ
ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ
ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ
ﻭﺠﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺃﺒﻭﻯ
ﻤﻌﺩﻡ  -ﻤﻌﺴﺭ
ﺒﻠﻁﺠﻰ  -ﻓﺘﻭﺓ
ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ ) ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ (
ﻤﺩﻨﻰ
ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﺭﻑ
ﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺃﻫﻠﻰ
ﺃﺥ
ﺃﺥ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ ﻟﻸﻡ
ﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭ
)ﺇﻴﻼﻥ ( ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻟﻸﻁﻔﺎل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﻫﺠﺭﺓ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﻫﻨﺩﻯ ﺃﺤﻤﺭ
ﺸﺤﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺴﻭﻗﻰ  -ﻏﻭﻏﺎﺌﻰ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ  -ﺃﻋﻼﻡ


﴿ ﴾ ١٩٤
אישיות
אכלוס
אכסניית נוער
אילוצים
אלמן
אלמנה
אם חורגת
אם המושבות
אימא אדמה
אימוץ
אנתרופולוגייה
אסופי
אפלייה
אקי"ם ) אגודה לקימום ילדים
מפגרים (
אקסוגמייה
אורח חיים
ארץ המוצא
ארצות מצוקה
ארצות רווחה
ארצות מתפתחות
אישה
אשת אימונים
אשכנזי
אתנוגרפייה
אתני
בעיות אתניות
בדידות
בוהמי
בזר

ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻭﻁﻴﻥ
ﺒﻴﺕ ﺸﺒﺎﺏ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻬﺭﻴﺔ
ﺃﺭﻤل
ﺃﺭﻤﻠﺔ
ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ
ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ) ﺒﻴﺘﺢ ﺘﻜﻔﺎ (
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ
ﺘﺒﻨﻰ ) ﻁﻔل ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ (
ﺃﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻟﻘﻴﻁ
ﺘﻔﺭﻗﺔ  -ﺘﻤﻴﻴﺯ
ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ
ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻘﻴﺭﺓ
ﺩﻭل ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺇﻤﺭﺃﺓ  -ﺯﻭﺠﺔ
ﺯﻭﺠﺔ ﻤﺨﻠﺼﺔ
ﺍﺸﻜﻨﺎﺯﻯ  -ﻴﻬﻭﺩﻯ ﻏﺭﺒﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ
ﻋﺭﻗﻰ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺓ  -ﻋﺯﻟﺔ
ﺒﻭﻫﻴﻤﻰ  -ﻏﺠﺭﻯ
ﺴﻭﻕ ﺨﻴﺭﻴﺔ


﴿ ﴾ ١٩٥
ביטוח
ביטוח זקנה
ביטוח חיים
ביטוח לאומי
ביטוח מקיף
ביטוח משפחה
דמי ביטוח
חברת ביטוח
פרמיית ביטוח
תעודת הביטוח
המעמד הבינוני
בינעדתי
בינעירוני
משק ֿבית
בית ֿמחסה
בעלות משותפת
בעת ֿזרים
בורגנות
בת ֿאבות
בת ֿאדם
בת ֿחורגת
גואל הדם
גבאי צדקה
מעמד גבוה
רמת ֿחיים גבוהה
גביר
גבירה
גדול ֿהבית
גידול הבנים

ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻁﻨﻰ  -ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺎﻤل
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻁﺎﺌﻔﻰ  -ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﻰ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯﺓ ) ﻤﻠﺠﺄ (
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺇﺒﻨﺔ ﺫﻭﺍﺕ
ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ
ﺭﺒﻴﺒﺔ  -ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ
ﺠﺎﺒﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻟﻰ
ﻭﺠﻴﻪ  -ﺴﻴﺩ ﻗﻭﻤﻪ
ﺴﻴﺩﺓ  -ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
ﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ  -ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ


﴿ ﴾ ١٩٦
גוי
גולה
גזע
הגזע האנושי
טהרת הגזע
תורת הגזע
גזעי
גזענות
גזעני
גיטו
גיניאולוגייה
גייס כספים
גר
קבצנים
גירושים ) גירושין (
גרושה
אישיות דגולה
דו ֿלאומי
דור
דור אחרון
דור צעיר
גדולי הדור
יחידות דיור
דילמה
דימוגרפי
דימוגרפייה
דמי כלכלה
דמי מפתח
דנטורליזצייה

ﺸﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻯ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ
ﻋﺭﻕ  -ﺴﻼﻟﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ
ﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﻋﺭﻗﻰ
ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻋﻨﺼﺭﻯ  -ﻋﺭﻗﻰ
ﺠﻴﺘﻭ  -ﺤﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ) ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ (
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ  -ﻨﺴﺏ  -ﺴﻼﻟﺔ
ﺍﺴﺘﻜﺘﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﻏﺭﻴﺏ  -ﻤﻘﻴﻡ
ﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ
ﻁﻼﻕ
ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺠﻴل  -ﻋﺼﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺠﻴل ﺼﺎﻋﺩ
ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴل
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻤﺸﻜﻠﺔ  -ﻭﺭﻁﺔ
ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻰ  -ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻋﻠﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻨﻔﻘﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ
ﺭﺴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ  -ﺨﻠﻭ ﺭﺠل
ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ


﴿ ﴾ ١٩٧
דפוס חיים
עני מדוקדק
הבדלי מעמדות
הגבלת הילודה
הגירה
עזרה הדדית
חד ֿהורי
שוויון הזדמנויות
החסייה
החסיית המופרעים
הכנסה חודשית
הכנסת אורחים
עיר הולדת
הנהלת משק בית
הפלייה גזענית
ילדי הפקר
הפרשת סכום לעניים
השלכות חברתיות
התאכלסות
התבוללות
התמכרות
התמכרות לסמים
התרמה
חבירות
חברה
החברה האנושית
מדעי ֿהחברה
תורת החברה
חברותי

ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ  -ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻁﺒﻘﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل
ﻫﺠﺭﺓ  -ﻨﺯﻭﺡ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﺫﻭ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ
ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺇﻴﻭﺍﺀ
ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
ﺩﺨل ﺸﻬﺭﻯ
ﻜﺭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺸﺭﺩﺓ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺇﻋﻤﺎ ﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ) ﻓﻰ ﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ (
ﺇﺩﻤﺎﻥ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺘﺂﻟﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ) ﺸﺨﺼﻴﺔ (


﴿ ﴾ ١٩٨
חברותיות
אנטי חברתי
המצב החברתי
השרות החברתי
השרות הסוציאלי
בן חורין
חיי נישואין
חיי נפשות
חיי שעה
אורח חיים
בחיק המשפחה
טיהור איתני
טובת הכלל
טרדצייה
מגילת ֿיוחסין
שלשלת ֿיוחסין
ילודה
יליד ֿחוץ
יליד ֿהארץ
ישוב
התיישב
בן ישוב
אדם מן הישוב
הושיט יד ל..
יתום
כושי
הגירה מן הכפר
כפרי
כרטיס מזון

ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺴﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻓﻰ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﺭﻗﻰ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻋﺭﻑ  -ﺘﻘﻠﻴﺩ ) ﺠﻤﻌﻪ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ (
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻌﻤﻴﺭ  -ﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻭﻁﻥ  -ﻋﻤﺭ
ﻗﺭﻭﻯ ) ﺸﺨﺹ ﻗﺭﻭﻯ (
ﻤﺘﺤﻀﺭ  -ﻤﺘﺩﻤﻥ
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟـ ...
ﻴﺘﻴﻡ
ﺤﺒﺸﻰ  -ﺯﻨﺠﻰ
ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻗﺭﻭﻯ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻤﻭﻴﻥ


﴿ ﴾ ١٩٩
לאום
מיעוט לאומי
ארגון בינלאומי
רב לאומי
לאומיות
גזע לבן
שם לוואי
מאהלי הבדווים
מאוכלס
עיר מאוכלסת
מבוגר
שרות מבחן
מבנה חברתי
בית מיגורים
כתובת מיגורים
רובע מיגורים
המגזר הערבי
מדגם מקרי
מדוכא
מהגר
מולדת
ארץ המולדת
בעל ֿמום
מוצא המשפחה
מורשת האבות
מושב זקנים
מושבה
הוצאות המחייה
מחלק הנוער

ﻗﻭﻡ  -ﺸﻌﺏ  -ﺃﻤﺔ
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻫﻭﻴﺔ  -ﻭﻁﻨﻴﺔ – ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻋﺭﻕ ) ﺠﻨﺱ (
ﻟﻘﺏ  -ﻜﻨﻴﺔ
ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻭ
ﻤﺄﻫﻭل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺒﺎﻟﻎ  -ﺭﺍﺸﺩ  -ﻜﺒﻴﺭ
ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺒﻴﺕ ﺴﻜﻨﻰ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺴﻜﻨﻰ
ﺤﻰ ﺴﻜﻨﻰ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ (
ﺒﺎﺌﺱ  -ﻤﺴﻜﻴﻥ
ﻤﻬﺎﺠﺭ  -ﻤﻐﺘﺭﺏ
ﻭﻁﻥ  -ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺱ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺫﻭ ﻋﺎﻫﺔ – ﻋﺎﺠﺯ
ﺃﺼل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻗﻠﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ (


﴿ ﴾ ٢٠٠
מיושב
מתמכר לסמים
מלחמת מעמדות
ממזר
כת המנודים
מינהג
מסורת שבטית
שומר מסורת
מסורתי
אדם מסורתי
מיעוטים
מעמד חברתי
מעמד האישה בחברה
מעמד הפועלים
חברת ֿמעמדות
מערבולת החיים
שוכן מערות
מעורה בחברה
ילד מפגר
זקן מופלג
מופלה לרעה
מיפקד האוכלוסין
אישיות מפורסמת
מדינה מפותחת
מצוקה
מצוקה כספית
מקום מושבי
מרבית האוכלוסייה
מירשם התושבים

ﺁﻫل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻨﺯﺍﻉ ﻁﺒﻘﻰ
ﻭﻟﺩ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻰ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ
ﺴﻠﻭﻙ  -ﻋﺎﺩﺓ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ
ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ – ﻋﺭﻓﻰ
ﺭﺠل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻘﻰ
ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ
ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻁﻔل ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﺘﺨﻠﻑ (
ﺸﻴﺦ ﻁﺎﻋﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻥ
ﻴﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻀﺎﺌﻘﺔ  -ﻤﺤﻨﺔ
ﻀﺎﺌﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻰ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ


﴿ ﴾ ٢٠١
משטר חברתי
אזרח משולל זכויות
משפחה
משפחה מטריניאלית
משפחה פטריארכלית
אילן המשפחה
תיכנון משפחה
מתבולל
מתיישב
מתנדב
אזרח נאמן
ניגוש
כפר נידח
נוודים
נימוסי חברה
נכה ) נכים (
אדמת נכר
בנכר
נוכרי
בני הנוער
נצר ממשפחה מכובדת
נרקומן
נרקומנייה
רושם נישואים
נשף צדקה
נתין
קיבל נתינות
סב ) סבא (
הסתגל עם החברה

ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺃﺴﺭﺓ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ
ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻤﻨﺩﻤﺞ ) ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ  -ﻤﺘﻭﻁﻥ
ﻤﺘﻁﻭﻉ – ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﻁﻭﻋﻰ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ  -ﻅﻠﻡ
ﻗﺭﻴﺔ ﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺒﺩﻭ ﺭﺤل
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ) ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ (
ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﻌﺎﻗﻭﻥ (
ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ
ﻏﺭﻴﺏ  -ﺃﺠﻨﺒﻰ
ﺸﺒﻴﺒﺔ  -ﺸﺒﺎﺏ
ﺴﻠﻴل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ
ﺤﻔل ﺨﻴﺭﻯ
ﻤﻭﺍﻁﻥ  -ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ
ﺘﺠﻨﺱ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺠﺩ  -ﺸﻴﺦ  -ﻤﺴﻥ
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ


﴿ ﴾ ٢٠٢
עיר סואנת
סוציאלי
מצב סוציאלי
שרות סוציאלי
עבודה סוציאלית
עובד סוציאלי
סוציולוג
סוציולוגייה
סוציומטרייה
סטטוס חברתי
סטטיסטיקה
סטיית הנוער
מדינת סעד
משרד הסעד
עבודת סעד
הושיט סעד
הסקטור הערבי בישראל
עבודה ציבורית
עבריינים צעירים
מוסד לתיקון עבריינים
עדה
עדות המזרח
בני העדה
נוער עזוב
עיור
עירוני
עלה לישראל
עימדה רמה ) בחברה (
עמותה

ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﺎﺨﺒﺔ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻭﻅﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺩﻡ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﺓ
ﺘﻤﺩﻥ  -ﺘﺤﻀﺭ  -ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺤﻀﺭﻯ
ﻫﺎﺠﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﺠﻤﻌﻴﺔ  -ﺭﺍﺒﻁﺔ


﴿ ﴾ ٢٠٣
ענה על הצרכים
שכונת עוני
תעודת עניות
עסקנות
עקרת ֿהבית
מדינה מפגרת
פולקלור
שיכבת הפועלים
פרנסה
הפשיעה בקרב הנוער
מפעלי פיתוח
עיירת פיתוח
פתולוגייה חברתית
מדינות מתפתחות
טובת הציבור
קופה של צדקה
אוכלוסייה צפופה
צפיפות האוכלוסייה
קיבוץ
ביטחון קיבוצי
עמי קדם
קהילה
מרכז קהילתי
אחריות קוליקטיבית
קונבנצייה
קליטת עולים
משרד הקליטה
קנאות שבטית
קופות הגמל

ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺤﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻘﺭ
ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭ  -ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺭﺯﻕ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ
ﺒﻠﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻴﺭﻯ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻜﻴﺒﻭﺘﺱ – ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺠﺎﻟﻴﺔ  -ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺘﻘﻠﻴﺩ  -ﻋﺭﻑ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ  -ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ


﴿ ﴾ ٢٠٤
קיצבת זקנה
קיצבת נכות
קרימינולוגייה
קשר דם
קשרי משפחה
ריבוי טבעי
ריבוי נשים
רדיקלי
משרד הרווחה
ריאקציוני
רמת חיים
רפורמיזם
רקמת החברה
רישום התושבים
השאיר אחריו שני ילדים
שבט
ראש שבט
שווי ֿזכויות
שווי משקל חברתי
שוויון הזדמנויות
שמרן
שיעור הילודה
שיעור התמותה
שיקום הנכים
קרן לשיקום האסיר
שיתוף ֿפעולה
תוחלת החיים
העולם התחתון
תלוש מן החברה

ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ  -ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ
ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻰ  -ﻤﺘﻁﺭﻑ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺭﺠﻌﻰ  -ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﻴﻡ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ
ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﻟﺩﻴﻥ
ﻗﺒﻴﻠﺔ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﺴﺒﻁ
ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﻤﺤﺎﻓﻅ  -ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ


﴿ ﴾ ٢٠٥
תעודת זהות
ארצות התפוצה
תרבותי
בן תרבות

ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺤﺼﻴﺔ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ
ﻤﺘﺤﻀﺭ
ﻤﺘﻤﺩﻴﻥ  -ﺤﻀﺎﺭﻯ


ﺃﺏ
ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺇﺒﻨﺔ ﺫﻭﺍﺕ
ﺃﺒﻭﻯ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ) ﺸﺨﺼﻴﺔ (
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺠﺎﻨﺤﻴﻥ
ﺇﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺃﺥ
ﺃﺥ ﻟﻸﺏ ﺃﻭ ﻟﻸﻡ
ﺁﺨﺫ ﺒﺎﻟﺜﺄﺭ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯل
ﺇﺩﻤﺎﻥ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﺃﺭﻤل
ﺃﺭﻤﻠﺔ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻗﻬﺭﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺍﺴﺘﻜﺘﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﺴﺘﻭﻁﻥ  -ﻋﻤﺭ

אב
בני העדה
בת ֿאבות
אבהותי
סוציאלי
חברותי
עבריינים צעירים
רישום התושבים
אח
אח חורג
גואל הדם
הנהלת משק בית
התמכרות
התמכרות לסמים
נרקומנייה
ארץ המולדת
אלמן
אלמנה
אילוצים
הפרשת סכום לעניים
גייס כספים
התיישב


﴿ ﴾ ٢٠٦
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ
ﺃﺴﺭﺓ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﺒﻭﻴﺔ
ﺃﺴﺭﺓ ﺃﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻌﻤﻴﺭ  -ﺘﺄﻫﻴل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺇﺴﻜﺎﻥ  -ﺘﻭﻁﻴﻥ
ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ
ﺍﺸﻜﻨﺎﺯﻯ  -ﻴﻬﻭﺩﻯ ﻏﺭﺒﻰ
ﺃﺼل ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ  -ﻅﻠﻡ
ﺇﻋﻤﺎ ﺭ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻤﻨﺯﻟﻰ
ﺃﻗﻠﻴﺎﺕ
ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺎﺕ ) ﺒﻴﺘﺢ ﺘﻜﻔﺎ (
ﺇﻤﺭﺃﺓ  -ﺯﻭﺠﺔ
ﺃﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ  -ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ) ﻓﻰ ﺸﻌﺏ ﺁﺨﺭ (
ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻬﻭﻑ
ﺇﻨﺴﺎﻨﺔ
ﺁﻫل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ  -ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ
ﺃﻭﻨﺭﻭﺍ ) ﻭﻜﺎﻟﺔ ﻏﻭﺙ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﻼﺠﺌﻴﻥ (
)ﺇﻴﻼﻥ ( ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻰ ﻟﻸﻁﻔﺎل
ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ
ﺇﻴﻭﺍﺀ
ﺇﻴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﻴﻥ
ﺒﺎﺌﺱ  -ﻤﺴﻜﻴﻥ
ﺒﺎﻟﻎ  -ﺭﺍﺸﺩ  -ﻜﺒﻴﺭ
ﺒﺩﻭ ﺭﺤل

קליטת עולים
משפחה
משפחה פטריארכלית
משפחה מטריניאלית
דנטורליזצייה
ישוב
אכלוס
אורח חיים
אשכנזי
מוצא המשפחה
ניגוש
התאכלסות
משק ֿבית
מיעוטים
מיעוט לאומי
אם המושבות
אישה
אנתרופולוגייה
התבוללות
שוכן מערות
בת ֿאדם
מיושב
אונרו"ה
איל"ן ) איגוד ישראלי לילדים
נפגעים (
החסייה
החסיית המופרעים
מדוכא
מבוגר
נוודים


﴿ ﴾ ٢٠٧
ﺒﺭﺠﻭﺍﺯﻴﺔ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺤﺼﻴﺔ
ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻤﻭﻴﻥ
ﺒﻠﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻓﻘﻴﺭﺓ
ﺒﻠﺩﺓ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺒﻠﻁﺠﻰ  -ﻓﺘﻭﺓ
ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺒﻭﻫﻴﻤﻰ  -ﻏﺠﺭﻯ
ﺒﻴﺕ ﺴﻜﻨﻰ
ﺒﻴﺕ ﺸﺒﺎﺏ
ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺂﻟﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺸﺎﻤل
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﻁﻨﻰ  -ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﻴﻥ
ﺘﺒﻨﻰ ) ﻁﻔل ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ (
ﺘﺠﻨﺱ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴل
ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ
ﺘﻁﻬﻴﺭ ﻋﺭﻗﻰ
ﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﺕ
ﺘﻔﺭﻗﺔ  -ﺘﻤﻴﻴﺯ

בורגנות
תעודת זהות
כרטיס מזון
אדמת נכר
ארצות מצוקה
עיירת פיתוח
איש אגרוף
תעודת הביטוח
בוהמי
בית מיגורים
אכסניית נוער
השלכות חברתיות
חבירות
ביטוח
ביטוח משפחה
ביטוח זקנה
ביטוח מקיף
ביטוח חיים
ביטוח לאומי
שיקום הנכים
אימוץ
קיבל נתינות
הגבלת הילודה
מורשת האבות
טיהור איתני
שיתוף ֿפעולה
מיפקד האוכלוסין
ריבוי נשים
אפלייה


﴿ ﴾ ٢٠٨
ﺘﻔﺭﻗﺔ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻋﺸﺎﺌﺭﻴﺔ
ﺘﻘﻠﻴﺩ  -ﻋﺭﻑ
ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ – ﻋﺭﻓﻰ
ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ
ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻤﺩﻥ  -ﺘﺤﻀﺭ  -ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺘﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻭﻻﺩ
ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺠﺎﺒﻰ ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺠﺎﻟﻴﺔ  -ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﺠﺩ  -ﺸﻴﺦ  -ﻤﺴﻥ
ﺠﻤﻊ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ
ﺠﻤﻊ ﺸﻤل ﺍﻷﺴﺭ
ﺠﻤﻌﻴﺔ  -ﺭﺍﺒﻁﺔ
ﺠﻤﻌـــــــــﻴﺔ ﺘﺄﻫﻴــــــل
ﺍﻷﻁــــﻔﺎل ﺍﻟﻤﻌـــــــــﻭﻗﻴﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻯ
ﺠﻨﺴﻴﺔ  -ﻤﻭﺍﻁﻨﺔ
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺠﻨﻭﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺠﻴﺘﻭ  -ﺤﻰ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ) ﻓﻰ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ (
ﺠﻴل  -ﻋﺼﺭ
ﺠﻴل ﺼﺎﻋﺩ

הפלייה גזענית
מסורת שבטית
קונבנצייה
מסורתי
שוויון הזדמנויות
שוויון הזדמנויות
הוצאות המחייה
מבנה חברתי
הסתגל עם החברה
עיור
אורבניזם
גידול הבנים
תיכנון משפחה
שווי משקל חברתי
גבאי צדקה
קהילה
סב ) סבא (
התרמה
איחוד משפחות
עמותה
אקי"ם ) אגודה לקימום ילדים
מפגרים (
הגזע האנושי
אזרחות
אזרחות כפולה
סטיית הנוער
הפשיעה בקרב הנוער
גיטו
דור
דור צעיר


﴿ ﴾ ٢٠٩
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺤﺒﺸﻰ  -ﺯﻨﺠﻰ
ﺤﺭﻜﺔ ﺇﺼﻼﺤﻴﺔ
ﺤﻔل ﺨﻴﺭﻯ
ﺤﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ
ﺤﻰ ﺴﻜﻨﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯﺓ ) ﻤﻠﺠﺄ (
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ
ﺩﺍﺭ ﻤﺴﻨﻴﻥ
ﺩﺨل ﺸﻬﺭﻯ
ﺩﻭل ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺩﻭل ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ
ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ
ﺩﻴﻤﻭﺠﺭﺍﻓﻰ  -ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺫﻭ ﻋﺎﻫﺔ – ﻋﺎﺠﺯ
ﺫﻭ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ

מצב סוציאלי
המצב החברתי
כושי
רפורמיזם
נשף צדקה
שכונת עוני
רובע מיגורים
חיי נישואין
חיי שעה
שרות סוציאלי
עבודה סוציאלית
עבודת סעד
עבודה ציבורית
השרות החברתי
השרות הסוציאלי
עסקנות
בית ֿמחסה
בית ֿאבות
מושב זקנים
הכנסה חודשית
ארצות רווחה
ארצות מתפתחות
מדינות מתפתחות
מדינת סעד
מדינה מפגרת
מדינה מפותחת
דימוגרפי
בעל ֿמום
חד ֿהורי


﴿ ﴾ ٢١٠
ﺭﺍﺩﻴﻜﺎﻟﻰ  -ﻤﺘﻁﺭﻑ
ﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ  -ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ
ﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﺭﺒﻴﺒﺔ  -ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ
ﺭﺠﻌﻰ  -ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺭﺠل ﻤﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﺭﺯﻕ
ﺭﺴﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ  -ﺨﻠﻭ ﺭﺠل
ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﻴل
ﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﺸﻴﺭﺓ
ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ
ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻷﺏ
ﺯﻭﺠﺔ ﻤﺨﻠﺼﺔ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺴﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺴﻠﻭﻙ  -ﻋﺎﺩﺓ
ﺴﻠﻴل ﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺴﻠﻴل ﻋﺎﺌﻠﺔ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ
ﺴﻭﻕ ﺨﻴﺭﻴﺔ
ﺴﻭﻗﻰ  -ﻏﻭﻏﺎﺌﻰ
ﺴﻴﺩﺓ  -ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ
ﺸﺒﻴﺒﺔ  -ﺸﺒﺎﺏ
ﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﺸﺤﺹ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺒﺎﺭﺯﺓ  -ﺃﻋﻼﻡ
ﺸﺨﺼﻴﺔ

רדיקלי
גדול ֿהבית
עקרת ֿהבית
בת ֿחורגת
ריאקציוני
אדם מסורתי
פרנסה
דמי מפתח
דמי ביטוח
גדולי הדור
אקסוגמייה
אב חורג
אם חורגת
אשת אימונים
ריבוי טבעי
ענה על הצרכים
דור אחרון
שלשלת ֿיוחסין
מינהג
בן חורין
נצר ממשפחה מכובדת
בזר
איש ֿהשוק
גבירה
בני הנוער
איל המשפחה
איש ֿרעים
אישים
אישיות


﴿ ﴾ ٢١١
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ
ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭ
ﺸﺭﻜﺔ ﺘﺄﻤﻴﻥ
ﺸﻌﺏ ﻏﻴﺭ ﻴﻬﻭﺩﻯ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻘﺭ
ﺸﻴﺦ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ
ﺸﻴﺦ ﻁﺎﻋﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻥ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ  -ﺼﻠﺔ ﺍﻟﺭﺤﻡ
ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ  -ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺒﺭ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺨﻴﺭﻯ
ﻀﺎﺌﻘﺔ  -ﻤﺤﻨﺔ
ﻀﺎﺌﻘﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻀﻤﺎﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻁﺎﺌﻔﻰ  -ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎل
ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻭﺫﻴﻥ
ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻁﻔل ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﺘﺨﻠﻑ (
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﺩﺓ

אישיות דגולה
אישיות מפורסמת
עני מדוקדק
חברת ביטוח
גוי
עמי קדם
תעודת עניות
ראש שבט
זקן מופלג
טובת הכלל
טובת הציבור
קשר דם
קופות הגמל
קרן לשיקום האסיר
קופה של צדקה
מצוקה
מצוקה כספית
חיי נפשות
ביטחון קיבוצי
עדה
בינעדתי
מעמד חברתי
מעמד הפועלים
שיכבת הפועלים
המעמד הבינוני
כת המנודים
אורח חיים
ילד מפגר
נוער עזוב


﴿ ﴾ ٢١٢
ﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﺸﺭﺩﺓ
ﻁﻼﻕ
ﻁﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻋﺭﻑ  -ﺘﻘﻠﻴﺩ ) ﺠﻤﻌﻪ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ (
ﻋﺭﻕ  -ﺴﻼﻟﺔ
ﻋﺭﻕ ) ﺠﻨﺱ (
ﻋﺭﻗﻰ
ﻋﺭﻗﻰ
ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﻋﺎﺌﻠﺔ
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ
ﻋﻠﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ  -ﻨﺴﺏ  -ﺴﻼﻟﺔ
ﻋﻠﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺼﺭﻯ  -ﻋﺭﻗﻰ
ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺴﻜﻨﻰ
ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ (
ﻏﺭﻴﺏ  -ﺃﺠﻨﺒﻰ
ﻏﺭﻴﺏ  -ﻤﻘﻴﻡ

ילדי הפקר
גירושים ) גירושין (
טהרת הגזע
עדות המזרח
סוציולוג
העולם התחתון
ילודה
טרדצייה
גזע
גזע לבן
אתני
גזעי
בית ֿאב
קנאות שבטית
תורת החברה
סוציולוגייה
קרימינולוגייה
אתנוגרפייה
סטטיסטיקה
פתולוגייה חברתית
גיניאולוגייה
דימוגרפייה
מדעי ֿהחברה
גזעני
גזענות
כתובת מיגורים
מדגם מקרי
נוכרי
גר


﴿ ﴾ ٢١٣
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻭﺍﺭﻕ ﻁﺒﻘﻴﺔ
ﻓﻭﻟﻜﻠﻭﺭ  -ﻤﺄﺜﻭﺭﺍﺕ ﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ
ﻓﻰ ﻜﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﻗﺒﻴﻠﺔ  -ﻋﺸﻴﺭﺓ  -ﺴﺒﻁ
ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟـ ...
ﻗﺩﻡ ﻤﻌﻭﻨﺎﺕ
ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ
ﻗﺭﻭﻯ
ﻗﺭﻭﻯ ) ﺸﺨﺹ ﻗﺭﻭﻯ (
ﻗﺭﻴﺔ ﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻗﺴﻁ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ
ﻗﻠﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ) ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ (
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ) ﺁﺩﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺔ (
ﻗﻭﻡ  -ﺸﻌﺏ  -ﺃﻤﺔ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﻜﺭﻡ ﺍﻟﻀﻴﺎﻓﺔ
ﻜﻴﺒﻭﺘﺱ – ﻤﺯﺭﻋﺔ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻴﻁﺎﻨﻴﺔ
ﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻟﻘﺏ  -ﻜﻨﻴﺔ
ﻟﻘﻴﻁ
ﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻭﻟﺩﻴﻥ
ﻤﺄﻫﻭل ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺘﺤﻀﺭ

תלוש מן החברה
הבדלי מעמדות
פולקלור
בנכר
בחיק המשפחה
שבט
הושיט יד ל..
הושיט סעד
קשרי משפחה
כפרי
בן ישוב
כפר נידח
פרמיית ביטוח
מחלק הנוער
נימוסי חברה
לאום
סוציומטרייה
מגילת ֿיוחסין
צפיפות האוכלוסייה
אוכלוסייה צפופה
בעת ֿזרים
הכנסת אורחים
קיבוץ
אנטי חברתי
שם לוואי
אסופי
השאיר אחריו שני ילדים
מאוכלס
תרבותי


﴿ ﴾ ٢١٤
ﻤﺘﺤﻀﺭ  -ﻤﺘﺩﻤﻥ
ﻤﺘﺴﻭﻟﻭﻥ
ﻤﺘﻁﻭﻉ – ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺘﻁﻭﻋﻰ
ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺕ
ﻤﺘﻤﺩﻴﻥ  -ﺤﻀﺎﺭﻯ
ﻤﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻰ
ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻁﺒﻘﻰ
ﻤﺤﺎﻓﻅ  -ﺘﻘﻠﻴﺩﻯ
ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻰ
ﻤﺨﺎﻟﻁﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ
ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﺯ
ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻭ
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﺼﻼﺤﻴﺔ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻤﺩﻤﻥ ﻤﺨﺩﺭﺍﺕ
ﻤﺩﻨﻰ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺃﻫﻠﻰ
ﻤﺩﻨﻰ  -ﺤﻀﺭﻯ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺁﻫﻠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺼﺎﺨﺒﺔ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ
ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺭﻤﻭﻕ ) ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﻤﺯﺩﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

אדם מן הישוב
קבצנים
מתנדב
רב לאומי
בן תרבות
שומר מסורת
תוחלת החיים
חברה
החברה האנושית
חברת ֿמעמדות
שמרן
מקום מושבי
חברותיות
קיצבת זקנה
קיצבת נכות
מאהלי הבדווים
מוסד לתיקון עבריינים
מתמכר לסמים
נרקומן
אורבני
אזרחי
עירוני
עיר מאוכלסת
עיר סואנת
סטטוס חברתי
מרכז קהילתי
מעמד גבוה
עימדה רמה ) בחברה (
דו ֿלאומי


﴿ ﴾ ٢١٥
ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ
ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ  -ﻤﺘﻭﻁﻥ
ﻤﺴﺘﻭﻁﻨﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﻴﺎﺓ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﻋﺎﻟﻰ
ﻤﺴﺠل ﺍﻟﺯ ﻭﺍﺝ
ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﻤﺴﻘﻁ ﺍﻟﺭﺃﺱ
ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻁﻭﻴﺭﻴﺔ
ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺭﻗﻴﺔ
ﻤﺸﻜﻠﺔ  -ﻭﺭﻁﺔ
ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻤﻌﺎﻕ ) ﻤﻌﺎﻗﻭﻥ (
ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﻤﻌﺩﻡ  -ﻤﻌﺴﺭ
ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﻌﻬﺩ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ
ﻤﻜﺘﺏ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ) ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﻤﻨﺩﻤﺞ ) ﻓﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ (
ﻤﻨﺩﻤﺞ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻬﺎﺠﺭ  -ﻤﻐﺘﺭﺏ

אחריות קוליקטיבית
עזרה הדדית
שווי ֿזכויות
מתיישב
מושבה
רמת חיים
רמת ֿחיים גבוהה
רושם נישואים
ארץ המוצא
עיר הולדת
מפעלי פיתוח
בינעירוני
בעיות אתניות
דילמה
גרושה
נכה ) נכים (
מערבולת החיים
אביון
מרבית האוכלוסייה
שרות מבחן
מירשם התושבים
בעלות משותפת
יליד ֿהארץ
יליד ֿחוץ
מתבולל
מעורה בחברה
איזור ביטוח
ארגון בינלאומי
מהגר


﴿ ﴾ ٢١٦
ﻤﻬﺠﺭ  -ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ
ﻤﻬﺠﺭ  -ﻤﻨﻔﻰ
ﻤﻭﺍﻁﻥ
ﻤﻭﺍﻁﻥ  -ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺩﻭﻟﺔ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺸﺭﻑ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺼﺎﻟﺢ
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﺤﺭﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﻤﻭﻅﻑ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻨﺯﺍﻉ ﻁﺒﻘﻰ
ﺍﻟﻨﺯﻭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ
ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ
ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻕ
ﻨﻔﻘﺔ ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻤﻁﻠﻘﺘﻪ
ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ  -ﻁﺭﺍﺯ ﻤﻌﻴﺸﺔ
ﻫﺎﺠﺭ ﻹﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻫﺠﺭﺓ  -ﻨﺯﻭﺡ
ﻫﺠﺭﺓ ) ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل (
ﻫﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ
ﻫﻨﺩﻯ ﺃﺤﻤﺭ
ﻫﻭﻴﺔ  -ﻭﻁﻨﻴﺔ – ﻗﻭﻤﻴﺔ
ﻭﺠﻬﺎﺀ ﺍﻟﻁﺎﺌﻔﺔ
ﻭﺠﻴﻪ  -ﺴﻴﺩ ﻗﻭﻤﻪ
ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺴﻜﻨﻴﺔ
ﻭﺤﺩﺓ  -ﻋﺯﻟﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ

ארצות התפוצה
גולה
אזרח
נתין
אזרח כבוד
אזרח נאמן
אזרח משולל זכויות
עובד סוציאלי
מלחמת מעמדות
אורבניזציה
שיעור הילודה
שיעור התמותה
רקמת החברה
משטר חברתי
תורת הגזע
דמי כלכלה
דפוס חיים
עלה לישראל
הגירה
אימיגרצייה
הגירה מן הכפר
אינדיאני
לאומיות
אבות ֿהעדה
גביר
יחידות דיור
בדידות
משרד הקליטה
משרד הרווחה


﴿ ﴾ ٢١٧
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻰ ﻓﻰ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﻁﻥ  -ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻷﻡ
ﻭﻟﺩ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻰ
ﻴﺘﻴﻡ
ﻴﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺴﻴﺌﺔ

משרד הסעד
המגזר הערבי
הסקטור הערבי בישראל
מעמד האישה בחברה
מולדת
אימא אדמה
ממזר
יתום
מופלה לרעה



