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 حالة دراسة خالل من النمطية والقوالب اإلعالمي التمثيل

 كورونا أزمة أثناء اإلعالم وسائل في الحريدي الجمهور تقديم

 

 

 

 

 

 
 
 

 يالمنطقاألساس 

 في المختلفة المجموعات بين الثقة وانعدام كتشكيال منسوب رفع في له والتصدي كورونا مرض انتشار يتسبب

)اليهود  الحريدي الجمهور أوساطفي  تعليماتال خرق حول اإلعالم وسائل فية الوارد الشهادات كذلكإسرائيل. 

 العدوى بنسبة المتعلقة المعطيات إليها مضافا، للخطر الجمهور صحة تعريض إلى يؤدي امم، المتزمتون دينياً(

 هذه. الثقة وانعدام الشك منسوب من ترفع للقلق مثيرة صورة ترسيم فيتتسّبب ، المدن الحريدية في العالية

 التي الغضب مشاعر شرعنة إلى الحاجة، جهة من، فهنالك: معقدين وتحدّ   معضلة أمام المربّين تضع الصورة

 ومن. شجبها في المتمثالن ،الواجب بل، والحاجة، الخطر إلى الجمهور سالمة يعرض الذي السلوك نتيجة تثار

 مع، الحريدي الجمهور لمجمل التصرفات ونسبهاهذه  لمثل الخاطئ التشخيص إلى مواجهة أخرى، الحاجة ناحية

 .تجاهه النمطيتعامل ال وتمكين تثبيت

 ننكشف التي بالمعلومات المتعلقة األسئلة طرح في تتمثل وكمواطنين كمعلمين لنا المتاحة األدوات من واحدة

 تظهر ال حد أي إلى؟ أمامي الكاملة الصورة استعراض تم فهل: نقدية بطريقة بمراجعتها نقوم وان عليها

، الجمهور هذا داخل موجودة أصوات أية؟ الحريدي الجمهور في القائم التنوع عليها ننكشف التي المعلومات

 مجمل" صبغت" الجمهور لهذا ةاإلعالمي غطيةالت وهل؟ الموصوفة الظواهر تعارض التي األصوات وبضمنها

 ؟النمطية التصورات، ويعزز بل يثبّت، فهو وبذلك، واحدة بصبغة الجمهور

 متنوعة مجموعة وعن المعلومات مصادر من المزيد عن الكشف إلى ويسعى األسئلة هذه أيديكم بين الذي المنهاج يطرح

 التصرفات هذه شرعنة بين فصل خلق إلى نسعى الطريقة وبهذه. للواقع أوسع رؤية خلق في تساعدنا التي األصوات من

 ما وبضمن) المجتمع بأسره الصحي للخطر تعرض بأنها نرى التي الحريدي المجتمع داخل أقلية بها تتسم التي واألنماط

 الجمهور مجمل" وسم" وبين ،من جهة القلة هذه بإدانة االلتزام وواجب( نفسه الحريدي الجمهور صحة للخطر: يتعرض

م والخطاب النمطية القوالب وتعميق واحدة بصبغة الحريدي  .من جهة أخرى الجمهور هذا تجاه والمسيء المعم ِّ

 وعلى الحريدي، بالجمهور المتعلقة النمطية التصورات تقليل وبالتالي مرك بة، صورة تقديم إلى األسئلة هذه طرح يهدف

 .جميعا يتهددنا ما مواجهة في المجتمع فئات بين القائمة المشتركة القواسم على التركيز التوازي،

 

 

 

 

 

 األكاديمية المعرفة وتوفير بتطوير المركز يقوم .العبرية الجامعة في أكورد مركز قبل من التعليمية المادة هذه تطوير تم

 المجموعات بين والتسامح المساواة إلى المرتكزة العالقات تعزيز بهدف االجتماعي النفس علم مجال في المبتكرة

 اجتماعية نفسية ممارسات التعليم، مجال في المركز، ويطور. اإلسرائيلي المجتمع تشّكل التي والعرقية االجتماعية

 على القائمة والمضامين المعرفة إلى باالرتكاز المختلفة، األكاديمية األطر وفي المدارس في الشراكة على التربية لتعزيز

 .التطبيقي البحث

 -  Corona-https://tinyurl.com/aChordموقع زيارة الرجاء التعليمية، المواد من لمزيد
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 أهداف هذه الوحدة          

 يشّكله، إنه بل فحسب، الواقع يعكس ال اإلعالم أنإذ : الواقعتشكيل  في اإلعالم دور الطالب يدرك أن . أ

 أو كامل بشكل واستعراضه الموضوع، اختيار إن. بالضرورة كاملة غير واقعية صورة يعكس أنه كما

  .الواقع بناء على تأثيرا يملك جزئي،

 تجاه النمطية التصورات زعزعة أوتعزيز  في اإلعالم دور اويفهمو النقدي التفكير الطالب يختبر أن . ب

 .المختلفة االجتماعية الفئات

 للجمهور مرّكبة صورة تقديم خالل من الحريدي الجمهور بشأن النمطية تصوراتهم من الطالب يقلل أن . ت

 .الجمهور هذا في القائم للتنوع والتعّرض الكورونا، أزمة إبّان

  رفع منسوب الوعي تجاه األصوات النقدية المسموعة من المنتمين للمجموعة بشأن سلوك المجموعة. . ث

 .عشر ثاني حتى عاشر صفوف :جمهور الهدف                     

 
                        .(محدود غير وقت) متزامنة غير ،دقيقة( 90) متزامنة :المدة

 
 

 

  :ُمختصر  

 

 
 
 

 التالميذ به يقوم الذي ما المطلوب الشرائح المضمون المدة المرحلة

: القسم أ 

 افتتاحية

15 

 دقيقة 

 مشاهدة الفيديو وافتتاح الدرس

 

 

 رابط  2-5

 للفيديو

 

 يتناقشون/ شاهدون ي

 القسم: ب قسم

 من الرئيسي

 الدرس

20 

 دقيقة 

: البحث الحر عن 1لمهمة رقم ا

يسلط الضوء على المجتمع  مقال/نص

 الحريدي. إن كان الدرس متزامنا

فيجب ذكر الوقت المخصص  )مباشرا(

وذكر الوقت  نصلقيامهم بالبحث عن ال

  نص.المخصص لقيامهم بمعالجة ال

 

إلى   رابط  6

موقع 

 بادليت

 

 االنترنت، على يبحثون

 بادليت موقع في يجيبون

 20 

 دقيقة 

 قراءة النصوص النقدية.: 2المهمة رقم 

كما ذكرنا أعاله: تحديد الوقت المخصص 

 للقراءة والوقت المخصص لقيامهم

 بالمعالجة

 

 إلى رابط  7-11

موقع 

 بادليت

 

 يدونون نصوصا، يقرأون

 بادليت في إجاباتهم

: القسم ج

  التلخيص

10 

 دقيقة 

الرئيسية تلخيص الدرس وإبراز الرسائل 

 + مهمات التلخيص

يشاركون في النقاش  ----- 12-14

 التلخيصي + يكتبون ردودا

  أين؟ يجب اإلشارة إلى ذلك

https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ&feature=youtu.be
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
https://padlet.com/
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 (دقيقة 15)الدرس  يةالقسم أ: مشاهدة الفيديو + افتتاح    
 

 

، من خالل مشاهدة الفيديو الذي يلعب دور المحفّز الذي يربط التالميذ بموضوع اللقاء. مقدمةيبدأ الدرس من دون 

 "ما الذي يحصل حينما يلتقي األطفال بإنسان حريدي للمرة األولى؟نطلب من التالميذ مشاهدة فيديو بعنوان 

utube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQhttps://www.yo 

 

 على األسئلة التالية: (التشات)بعد أن يشاهد الجميع مقطع الفيديو، نطلب من التالميذ التفكير والرد في 

ما هي الفروق بين األسئلة التي وجهها األطفال الذين قالوا بأنهم يعرفون معنى حريدي وبين األسئلة  .1

 ال يعرفون ما معنى حريدي؟ التي وجهها أولئك الذين قالوا بأنهم

على ماذا تستند معرفة األطفال الذين يعرفون ما معنى حريدي في رأيكم؟ أية افتراضات أساسية تستند  .2

 إليها معرفتهم؟ ما هو مصدر هذه االفتراضات؟

 

التالميذ. نحاول  أجوبة)قصيرة جدا( حول األساس الذي ترتكز إليه  نقاشبعد ظهور اإلجابات، نقوم بإجراء 

وسائل اإلعالم في هذا  دورالسعي إلى حوار حول المصادر التي تشكل التصورات النمطية لدى األطفال، و

  السياق.

 

  على أساس النقاش السابق، يمكن فتح وتأطير الموضوع على النحو التالي:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 وجه على األخرى المجموعات بها ونتصور ننظر التي والطريقة عام، بشكل للواقع تصورنا تشّكل التي المصادر أحد اإلعالم هو "

 ووسائل والصحف والراديو التلفاز: المختلفة اإلعالم وسائل عن الصادرة والمعلومات البيانات وبانتظام يومي بشكل نتلقى نحن .الخصوص

 من عليها يحصل التي بالمعلومات أكثرمتعلّقا  يصير اليوم، مثل تماما األزمات، أوقات في معظمنا إن بل. أيضا االجتماعي التواصل

 ولماذا؟ متى؟ أين؟ يحصل؟ الذي ما معرفة علينا واجبا يصير إذ: اإلعالمية القنوات

 

 أسئلة تطرح األخرى، المجموعات تجاه ورؤيتنا تصورنا تصميم في اإلعالم كاهل على الملقاة الثقيلة والمسؤولية الكبيرة القوة ضوء وعلى

 كاملة دائما ستكون األخرى المجموعاتحول  عليها نحصل التي المعلومات هل: الحالي الدرس في إليها نتطرق أن نرغب هامة تأملية

 أنها أم النمطية التصورات تعزز أمامنا المعروضة النظر وجهات هل المجموعة؟ هذه أعضاء وتمثيل تقديم يتم وسيلة بأية وشاملة؟

  تضعفها؟
 وسائل في فيها تقديمها يتم التي الطريقة وعلى الحريدي المجتمع على محدد بشكل وسنركز األسئلة هذه إلى بالتطرق سنقوم الدرس، خالل

 ."الكورونا أزمة فترة في اإلسرائيلية اإلعالم

https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ
https://www.youtube.com/watch?v=gvz3qwuSkyQ
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 (دقيقة 20) التقارير: البحث الحر عن 1القسم ب: المهمة          
 

  بالمهمة التالية:نكلف التالميذ 

إعالمي يتطرق للجمهور الحريدي أثناء أزمة الكورونا. يمكن للتقرير أن يكون من التلفاز،  مقالابحثوا عن 

  الصحافة المقروءة أو الرقمية أو الراديو. اكتبوا عنوان التقرير الذي وجدتموه في التشات الجماعي.

 

)توجيهات حول استخدام األداة موجودة في نهاية -(بادلت)تطبيق  :وردوا على األسئلة التالية في مقاالتاقرأوا ال

  المنهج(:

 كيف يتم تقديم الجمهور الحريدي في هذا التقرير؟ ●

 اليوم عن الجمهور الحريدي في أعقاب أزمة الكورونا؟ ليسألوهاأية أسئلة، في رأيكم، كان األطفال  ●

 المجتمع الحريدي؟أية أسئلة كنتم / كنتّن ستوجهونها اليوم لألشخاص من  ●

 

تلخيص جميع إجابات التالميذ )يمكن  يتم فيه قصير نقاشبعد قيام التالميذ بالرد على األسئلة، من المهم إجراء 

(. في التلخيص، يجب محاولة نقاشأثناء ال في )تطبيق بادلتفعل ذلك من خالل المرور على اإلجابات الظاهرة 

رحها إجابات التالميذ: الطريقة التي يتم تقديم الحريديين بها في تط المشتركة التيالمركزية  أألفكارعرض 

  ؟ األسئلة التي بود التالميذ توجيهها؟مقاالتال

 

 

 

 

 

 

 

 (دقيقة 20) النقدية مقاالت: مراجعة ال2: المهمة القسم ج
 

ب( يتطرق فيها كتّابها إلى الطريقة التي يتم فيها تقديم الجمهور الحريدي  )الملحق مقاالت 3نعرض أمامكم 

 :عنهافي اإلعالم أثناء أزمة كورونا. من خالل موقع بادلت، اقرأوا األسئلة التالية وأجيبوا 

 ما هي ادعاءات الكت اب بشأن تمثيل الجمهور الحريدي؟ 

 أنا؟وبين ما أعرفه  مقالهو موجود في هذا ال بين ما طابقا  ما الذي أراه مت 

  ما هو األمر الذي أثار عندي توجهات تفكير جديدة، أو ما هو األمر الذي كشفني على معلومات

 جديدة؟

  ؟مقالقراءة ال انهائيأية أسئلة كنت سأرغب بتوجيهها بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة للمعلّم

 واجهوني تالميذ دوجو في حالة. الحريدي الجمهور عن نشرها تم مقاالت من المأخوذة النصوص من عدد على أ الملحق يحتوي

 االستعانة فيمكنك الصحافة، من أمثلة التالميذ مع تراجع بأن رغبت حال في أو ،مقاالت/نصوص/تقارير على العثور في مصاعب

 .النصوص بهذه
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 تمريننقاش بعد ال

 عن التالميذ مع سنتحدث. التالميذ مفاهيم صقل جانب إلى ،مهامال بين تكامال نخلق أن نريد المناقشة، هذه في

 .(بادلت )تطبيق على المرور خالل من التالية، المهمة في الواردة األسئلة على إجاباتهم

 فيه انكشف الذي) األول التمرين في عليها حصلنا التي المعلومات بين الحاصلة فجواتال على خاصا تركيزا نركز أن علينا

 التي) الثاني التمرين في عليها حصلنا التي المعلومات وبين( النمطية التصورات تعزز مواد على أساسي بشكل التالميذ

 هذا تحقيق إلى تهدف التي األسئلة طرح ويمكن ،(النمطي التصور تقّوض مواد على  أساسي بشكل التالميذ فيها انكشف

 :.الهدف

  المجتمع الحريدي؟ما هي المعلومات الجديدة التي حصل عليها التالميذ حول 

  أو تصورات بشأن المجتمع الحريدي، إما بشكل عام أو بشكل محدد إبان  على مواقفهل حصل تغيير

 أزمة كورونا، بعد قراءة النصوص الواردة في التمرين الثاني؟

  هل تغيرت األسئلة التي يرغب التالميذ بتوجيهها إلى الجمهور الحريدي، وكيف تغيرت؟ )قد تطرح

ة على الجمهور الحريدي أو على أقسام منه، ومن المهم أن نمرر للتالميذ رسالة بأن أسئلة صعب

 الشرعية هي جزء من الخطاب(

  كيف يرى التالميذ اآلن التقارير التي قرأوها في التمرين األول؟ هل ينظرون إليها بصورة أكثر نقدية؟

لة لما/هل  ا كانصارت لديهم وجهات نظر مختلفة أو مكم   ؟قبل عم 

 

 (دقائق 10) القسم د: تلخيص، تحت إشراف المعلم
 

 النفسي المستويين على نرّسخها أن نريد التي األساسية الرسائلوإبراز  الدرس بتلخيص سنقوم القسم هذا في

 :للوحدة النظري والتأطير للتلخيص مقترح يلي فيما. والتربوي

 

 

 :لتلخيص وإبراز الرسائلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائل  نبأرأينا انكشفنا خالل الدرس على تقارير مختلفة تظهر المجتمع الحريدي في اإلعالم في هذه األيام في سياق أزمة كورونا. لقد 

إن أي تقرير أو مقال  اإلعالم ال تعكس الواقع فحسب، بل إنها تقوم بتشكيله وتشكيل الطريقة التي يتم بها النظر إلى مجموعات مختلفة.

فإن ة نظر معينة ما، ويتم من خاللها إظهار معلومات بطريقة معينة. ولكي ندرج هذه الظاهرة على الوجه األكمل واألشمل: يحمل وجه

. وعلينا أن نوجه إلى أنفسنا من واجبنا أن ننكشف على المزيد من مصادر المعلومات والتأمل في المواد التي تعرض علينا بنظرة نقدية

يقف خلف التقرير وما هي وجهة نظره؟ هل تم استعراض الصورة الكاملة أمامنا؟ إلى أي حد يظهر هذا  أسئلة على غرار: من الذي

  هل هذه المعلومات تعزز التصورات النمطية أم أنها تضعفها؟ التقرير التنوع القائم في المجموعة التي يتم وصفها؟ 

هنا إلى أنفسنا مثل هذه األسئلة أكثر، وكلما استهلكن ا المعلومات التي نحصل عليها بالترافق مع تشغيل التفكير النقدي وزيادة كلما وج 

إلى أن هذا التبصر ال هنا ا. ومن المهم أن نشير ركيب  ت وأكثرأوسع  ادراك مصادر المعلومات، كلما ارتكزت مواقفنا وتصوراتنا على

ديين أو أية مجموعة أخرى، بل إنها تعني أن نظرتنا ستكون يعني االمتناع عن توجيه األسئلة، حتى الصعبة والنقدية منها، بشأن الحري

أكثر تركيبا وثراء. وهكذا فسنميل بشكل أقل إلى الوقوع في فخ التعميمات السلبية وتشغيل التصورات النمطية بشكل تلقائي بشأن فئات 

 مجتمعية بأسرها، بناء على سلوكيات بعض ممثليها.

والنقدية داخل المجتمع الحريدي يساعدنا في العثور على الروابط وتعزيز التضامن والتكافل  إن رفع وعينا تجاه األصوات المتنوعة

االجتماعي، وهو أمر ضروري لوجودنا في مثل هذه الفترة. إذ أننا نعيش، جميعا، في القارب ذاته ونواجه ذات التهديدات، ومن هذا كله 

  تنبع أهمية العمل المشترك في هذه المرحلة.
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 األولى المهمة في عليها عثروا التي مقاالتال إلى العودة التالميذ من نطلب أن من الممكن –مهمة بيتية )اختياري(

-الخبر على الرد خاصية خالل من) سطور 10- 5 بين ما يتراوح عليها قصير رد وكتابة الدرس، هذا في

Talkback .)الحريدية؟ الفئة عن مختلفة أفكارا لديك هل عليك، التقرير أثر كيف: التالية األسئلة معالجة وباإلمكان 

 .أسئلة من وغيرها ـة،/المراسل إلى بتوجيهها ترغب أسئلة أية

 

 (Padlet)في بادليت  التشاركيإلى المعلّم: توجيهات بشأن استخدام اللوح 

 

لكل تلميذ طرح تفاصيل معلومات وميديا مختلفة. هذه األداة مناسبة الستعراض بادليت هو لوح تشاركي يتيح 

موضوع وأفكار من خالل تالميذ الصف، وهي أيضا أداة مفيدة في تنظيم وترتيب تفاصيل المعلومات، وخلق ملف 

ئة تيار: عمل، "متحف رقمي" وغيرها. يمكن عرض المادة بأشكال مختلفة. مثال على هيئة "حائط طوب"، على هي

 من األعلى إلى األسفل، على هيئة جدول، أو على هيئة تشات )حوار(.

 

 

 :فيديو إرشادي حول استخدام

https://ecat.education.gov.il/padlet 

 

  هنا الضغط الرجاء األداة، موقع إلى للولوج

 

 https://padlet.com/gallery: للدخول إلى معرض األعمال واألمثلة في الموقع

 

https://ecat.education.gov.il/padlet
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://padlet.com/
https://padlet.com/gallery
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 التصورات النمطية في اإلعالم دعمالملحق أ: النصوص التي ت

 

 

 

 2رقم  نصال

لتالميذ المدارس الدينية، ومتعلمي التوراة الذين تحت إمرته عاما بإصدار األمر  92جاء قرار "وزير التوراة" الراف حاييم كانييفسكي البالغ من العمر 
اتقاء بمواصلة تعلم التوراة بشكل طبيعي، في حين أن من هم في مثل أعمارهم من العلمانيين، والمتدينين، واليهود والعرب، يجلسون في منازلهم 

ت اآلالف من الشبان، المحتمل نقلهم للفيروس، يواصلون االكتظاظ لكورونا، ليثير بشكل طبيعي غضبا في أوساط الجمهور غير الحريدي. إن عشرا
أكمله، الذي سويا في الصفوف والمعابد، وهم من شأنهم بعد ذلك أن ينشروا الوباء، ومن شأنهم في المستقبل، ال قد ر هللا، أن يثقلوا الجهاز الصحي ب

 واآلالف، من المرضى.يالقي مصاعب أصال، وذلك من خالل إمطاره بالمئات اإلضافية، بل 

ون للجيش أو ال يهتم غالبية اإلسرائيليين بما يحدث داخل منطقة الحكم الذاتي هذه، صحيح أن هنالك من يغضب على أن فتيان المدارس الدينية ال يتجند
ل تعليم هؤالء في المدارس الدينية. ولكننا نترك هؤالء وشأنهم في ك ل ما يتعلق بالحياة نفسها. إذ ال يزعجنا بأن ألن أموال الضرائب "التي ندفعها" تمو 

ق الحاخامات قد حكموا على مئات اآلالف من تابعيهم بالوقوع في فخ المخصصات اذ ال يحظون فيه بتعلم أي أمر يساعدهم على كسب رزقهم في سو
ينة من األطفال، وبأنهن إن طالبن بالحصول عاما، وألن ينجبن دز   19. ونحن ال نهتم بأن نساء صغيرات يضطررن للزواج في سن العمل العصري

ي على الطالق من زوج معتدي، أو أنهن إن رغبن ببساطة بترك العالم الحريدي، فإنهن يجدن أنفسهن واقعات تحت رحمة محكمة حاخامية تدرجهن ف
صفراء ينتجها أمنون ليفي، بالكاد نعرف حول التنكيل  مكانة منحط ة بشكل تلقائي. كما أننا، باستثناء المعلومات التي نحصل عليها من برامج "وثائقية"

 الجنسي الذي ال يتحدث عنه أحد عموما.

باالهتمام  فجأة، حين يرفض الحاخامات العمل وفقا لتوجيهات وزارة الصحة، وحين نخشى بأن يتحول هؤالء إلى ناشرين كبار للوباء الفظيع، بتنا نتذكر
. ولكن الذي سمح لكانييفسكي وأمثاله حتى اليوم الحكم بيد من حديد برعاياه في جمهورية الحكم الذاتي الحريدية الذاتيبما يحصل داخل جمهورية الحكم 

 الحريدية، من دون تدخل، لن يمكنه اآلن أن يأتي ليشتكي

 )16.3.20" انشيل ببر، على من  يغضبون من توجيهات الحاخام كانييفسكي لتابعيه، أن يلوموا أنفسهم فقط. نشر في "هآرتس)

 

 3القطعة رقم 
التسيّب ليلة األمس في شارع بيرغمان في منطقة بيت فجان: عشرات الحريديين احتفلوا في عرسحصري لصحيفة "كول هعير":   

( 15.3األحد، )أشخاص، جرى مساء األمس  10رغم صدور التوجيهات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة، ومن ضمنها حظر التجمهر ألكثر من 
ن عرس في منطقة بيت فجان، شارك فيه العشرات من الضيوف ممن لم يلتزموا بالتوجيهات، وبضمنها النداء القاضي بالحفاظ على مسافة مترين بي

في كبيرا، والدليل على ذلك: العرس الذي شارك فيه عشرات الضيوف  الحريدي ليسالجديدة، في الوسط  االلتزام بالتوجيهاتاألفراد. ويشار إلى أن 
 منطقة بيت فجان.

هيئة تحرير "كول هعير"، في ساحة القدس الخلفية ال أحد يخشى أن يصاب بالعدوى أو أن يقوم بنقل العدوى، نشر في صحيفة "كول هعير )
 )16.3.20القدس":

 
 1رقم  نصال

لك التوراة رغم االرتفاع في أوساط المرضى لدى الجمهور الحريدي، ال يزال هؤالء غير مؤمنين كثيرا بوجود كورونا. فهنالك القدر، وهنالك هللا وهنا

 األعراسشخص رقصوا مستمتعين. وهذا ما يحصل أيضا في مدينة بني براك. تعقد  1000التي تحمينا. هكذا رأينا العرس في مدينة بيت شيمش وفيه 

عات كبرى وتجاهل لكورونا. وهذا ما يحصل في المدارس الدينية أيضا. في البداية قال الراب كا نييفسكي أن في المنازل، في الساحات والشوارع، وبتجم 

ها عشرة أشخاص. يوم أمس في نعدد المشاركيعلينا مواصلة تعل م التوراة. وبعد ذلك اضطر إلى الموافقة على إجراء التعليم في إطار صفوف ال يتجاوز 

هذه قنبلة األول صدر قرار بإغالق المدارس الدينية بشكل كامل، ولكن الراف كانييفسكي قد أعلن بأن الدراسة مستمرة. إنه لن يخضع للحكم األجنبي. 

 موقوتة ستنفجر في الحريديين قبل غيرهم، والحقا ستطال آثارها إسرائيل بأسرها.

 )20.3.20الشجب، قد موا الشكر لجهاز الشاباك. نشر في صحيفة "هآرتس" نحاميا شتريسلر، بدال من)
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 النصوص التي تتعارض مع التصورات النمطية في اإلعالمالملحق ب: 

 

 

 

 1رقم  نصال

" القرار صناعة دوائر أوساط في مسؤولة جهة" بأن مفاده المساء هذا اقتباسا" 12 أخبار" برنامج في الرئيسية اإلخبارية المحللة فايس، ونقلت دانا
 الحريدي، المجتمع من المتأتية المتكررة الصورة بسبب إيطاليا إليه وصلت الذي الوضع ذاتتخشى أن تصل إسرائيل إلى  الحكومة" بأن قالت

 نشر أعقاب في التصريح جاء وقد. اآلالف بلغ قد معروف هو كما إيطاليا، في القتلى تعداد ويذكر ،"الصحة وزارة ألوامر االنصياع عدم في والمتمثلة
 فظ بشكل فيه التوجيهات خرق تم وحيد عرس عن الصور

 تدرك ال التي الحريدي المجتمع فئات بعض سلوك إلى يعود ذلك سبب فإن إيطاليا، مثل صرنا إذا"  صرحت قد المسؤولة الجهة فإن فايس، وبحسب
 خطر أي يدركون ال إنهم. الدينية المدارس داخل وتكتظ باألعراس، االحتفاالت وتجري الباصات، في االكتظاظ وتواصل حياتها، وتواصل الحالة،
 ".االنفجار هذا ضحايا جميعا سنكون فإننا أسبوعين أو أسبوع وبعد اآلن، نواجهه

 مليون من أكثر هنالك" قال الذي شاركي ياشير الحريديين، شؤون مراسل للقناة، الديني المحلل هو حي، بث في عليها للرد هنالك موجودا كان ومن
 وعلى. وهامشية صغيرة فئة بسبب كامل جمهور تجاه التعميم يحظر. والتوجيهات األوامر لجميع تمتثل العظمى هؤالء وغالبية. إسرائيل في حريدي
 ستواجه الكبير األطفال عدد ذات الكبيرة العائالت" أن غلى قائال شاركي أشار كما". الدينية المدارس جميع إغالق تم فقد األخبار في ينشر مما العكس

 خاصة سيارات توفر دون ومن بعد، عن والتسلية للتعلم حلوال يتيح إنترنت دون من الوقت مدار على مكتظ بيت داخل االنغالق في كبيرة مصاعب
 بأكثر تلتزم فيه تجمعات وهنالك المشارب، ومتنوع واسع جمهور هو الحريدي الجمهور" قائال وأضاف". العامة المواصالت عن التخلي لهؤالء تتيح
 تجاه التعميم يحظر. الدولة سلطات تجاه بالثقة تشعر ال أو واعية غير إما ألنها خصوصا وذلك بها، تستهين فئات هنالك أن كما تماما الدولة، مطالب من

 ". التحقيق لجنة لمواجهة يستعد ما شخص بالفعل هنالك كان لو حتى جملة، باستخدام كهذا واسع جمهور

 

يعقوب أبوبيتش، ال سامي ة في بث  حي: "لو تحولنا إلى إيطاليا فإن سبب ذلك سيتمثل في سلوك بعض الحريديين". جرى نشره في  من:مقتبس )
 (20.3.20": "حدشوت هيهدوت هحريديت
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 2رقم  نصال

 هنالك أن إال. إسرائيل ميكفيه( في) الرجال ومستحّمات مطاهر من العديد إغالق تم الحاخامات، غالبية تعليمات على وبناء كورونا، فيروس انتشار بسبب
 .ةمختلف‘حلول ’  على عثرت قد مطاهر هنالك وكانت ألبوابها، فاتحة ظلت المطاهر قد هذه من بعض

 األخيرة هذه استخدام وتم فيها، أخرى طعام أدوات غسل تم التي المياه بتلويث وقاموا ،هالميكفي في طعام أدوات ليطهروا دخلوا الذين أولئك عن أتحدث أنا نعم،
 الجنة طبقات أعلى إلى ستذهب أنك تعتقد فهل. مات حتى أو مرض مسنّ  إنسان بسببك أصيب وقد كورونا فيروس تحمل فعال بأنك اتضح فإن. الطعام لتناول
 وفّضلت الحاخامات، وتوجيهات الصحية الجهات بتوجيهات تستهين حين ربك ترضي أنك تعتقد وهل السبت؟ يوم عشية في واغتسلت بنفسك ضحيت ألنك

 للخطر؟ البشر حياة وعرضت الشخصية، مصلحتك

 غلى دقائق 4 لفترة الحمام في قوية مياه ضغط تحت باالستحمام قوموا: طرق بضعة إليكم. حسنا المقدّس؟ السبت يوم نقاء إلى طهارة تضيفوا أن ترغبون هل
 .الميكفيه في االغتسال يفعل كما بالضبط يطّهرنا الدين، عّلمنا كما وهذا مرة، أربعين يديك اشطف أو المياه، من أونصات تسع عليك تسيل أن

 في تفرط وال حق، على تكن ال" قائال كهيلت كتاب في سليمان الملك ذلك من حّذرنا لقد بهذا؟ لكم سمح من للخطر؟ آخرين بشر حياة تعّرضوا أن: لكن
 يواصل وهو ليغتس” مقولة: تنطبق الشخصي، الروحاني رضاهم يحققوا لكي للخطر اآلخرين حياة يعرضون الذين المحتملين القاتلين أولئك على". التفكير
 .جميعا سيقتلنا النجس الشيء هذا أن وأظن". يديه في نجس شيء حمل

 )30.3.20" الالزم: من يغتسلون وهم يحملون في أيديهم أمرا نجسا/ مقال رأي. نشر في "كيكار هشباتشلومي زايلباد، ال تتظاهر بالتفاني أكثر من ) 

 3رقم  نصال 

 

هور الذي يحتاج الكثير من الحريدي ين، بل غالبية الجمهور الحريدي عمليا، ليسوا هم "الجمهور الحريدي" الذي يتحدثون عنه في وسائل اإلعالم، هذا الجم

حن نهتم بمسائل الحياة إلى تعامل خاص في مجال الوقاية من فيروس كورونا. فنحن، الحريديون، بالفعل نملك المعلومات ونتواصل، وكل  من ا بطريقته. ون

الحال الذي  والموت، ونحن نت بع القواعد، وال نخرج من منازلنا عبثا، ونحن ال نتجم ع في تجمعات، ونقوم بغسل أيدينا، وكل شيء. أنا غاضبة على هذا

 األخبار. نحن طبيعيون"."هيه اسمعوا، نحن لسنا مجانين أو أغبياء إلى هذا الحد الذي رأيتموه في  والقول:يجعلني أقوم بالتفسير 

 

  بين فئات المجتمع؟ كيف سينظرون إلينا، هل ستتعاظم أمواج الكراهية؟ واالنقسام لكنني أخشى حقا من اليوم الذي يتلو األزمة: كيف سيبدو االستقطاب

 

فلتخرجوا من معسكرنا"، هم من “أو الخارج"  أولئك الذين يكثرون من إجراء المقابالت الصحافية في األيام العادية ويكثرون من قول "الحريديون إلى

ب قوانين يستحقون اآلن أن نتحدث عنهم بهذه الصورة، إن لم يكن أكثر. إنهم هم القتلة، وهم من يالحقون اآلخرين. في دولة الشريعة المفترضة، بحس

ثر من الجمهور العام على المجرمين من مجتمعنا. إن غالبية . صدقوني إذا: نحن الحريديون غاضبون أكاألحكامالتوراة، كان هؤالء سيحكم عليهم بأخطر 

ون هؤالء إلى السجون.. فأول من سيتأذى من هؤالء الرعاع هن  صديقاتي في نالجمهور الحريدي سيقف خلف الشرطة اإلسرائيلية إن بدأت بزج منتهكي القا

 أن هؤالء أن يضروا بهم هم أبناء عائلتي..بني براك أو موديعين عيليت الالتي يعشن في دائرة الخطر، وأوائل من ش

 

ي حتى لحاخام واآلن، سيخرج من يقول لي "لكن هؤالء ليسوا رعاعا. إنهم التيار المهيمن. إنهم كبار الحاخامات لديكم". سأقول لكم بأن الجمهور لن يصغ

الصحية، فإن الكثير من األهالي قد اختاروا عدم إرسال أطفالهم. ال كبير. حتى حين صدر القرار بمواصلة التعلم في المدارس الدينية، بخالف التوجيهات 

بدأوا برفع ينصاع الجميع لكل شيء بعيون عمياء. هنالك أمر تاريخي حصل ويحصل في هذه األيام، ومن المهم أن تعرفوه: هنالك حاخامات "أقل شهرة" قد 

لحريدي الليطائي يسوده خوف من التحدث ضد المؤسسة. ولذا، بالذات في الوقت الذي أصواتهم ضد االنصياع األعمى. وهذا أمر مجنون، ألن الجمهور ا

المنطق، ووضع  يزيد فيه هذا الجمهور من ثقته بسلطات الدولة، ويخفف قليال من ثقته بمنظوماته الداخلية المتعفنة، بات من المهم بالذات اآلن استخدام

 ل، ال أن نعمم. إن غالبيتنا هم من المحافظين على القانون والتوجيهات، ونحن أيضا غاضبون.تعقيدات الوضع نصب أعيننا، وأن نعرف كيف نفص

 

 (ynet 29.3.2020في أبيجايل هايلبورن. المجرمون في أوساطنا: نحن غاضبون عليهم أكثر من العلمانيين. جرى نشره )

 

 


