
 

 

 كوروناالالمساواة في زمن  ماعدان
 أن  و .....ومتنوعة كثيرة الكورونا فيروس وطأة تحت كبشر متساويين غير  أننا تثبت التي األمثلة إن "

 ".  .الضعفاء يسحق ما أول يسحق الكورونا وباء

 (25.03.2020جميلة شحادة، هآرتس، الكورونا تكشف العورات, )
 

 
 
 
 
 
 
 

 يالمنطقاألساس 
 

مدى ال في للتأقلم من جديد طرقا تتطلب وهي الصعوبات، من العديد تضعنا أمام كوروناال فيروس تفشي مواجهة

من  التي هذه الجديدة أقلمالت طرق إن .وغيرها ،(بعد عن التعلم مثل) والتعليم( المنازل داخل كالعزلة) المادي

 الواقع من جزء هي أخرى مصاعب عن األحيان بعض في تعامىت أو تتجاهل ،لصعوباتل حل وفيرتشأنها 

 ومن بل مناسبة دائما كورونا أزمة لمواجهة المقد مة الحلول تكون ال فقد وبالتالي، .معينة لمجموعات اليومي

 الديمقراطية قدرة إن. األزمات ساعات في تختبر الديمقراطية. المجموعات بهذه تمس أن األحيان بعض في شأنها

 فإن ذلك، على وبناء. نفسها على الديمقراطية حفاظ في رئيسية أداة تعد االجتماعية الحصانة على الحفاظ على

 الحلقة كقوة هي مجتمعنا فقوة. المجتمع في الضعيفة للفئات لإلصغاء بالذات الفترة هذه في قصوى أهمية هنالك

 .فيه األضعف

 

 أجل من والمنظمات األفراد عمل كيفية فحص وبالمقابل أيضا   العمى نقاطحول  الوعي زيادة هو الدرس هدف

 إبداء في التالميذ مبادرات بتشجيع الدرس ينتهي. للعمل بدائل واقتراح هذه العمى نقاط على الضوء إلقاء

 .التغيير خلق على والعمل لها، ننتبه أن دون من ناظرينا أمام أحيانا تمر التي الشدائد رؤية وفي مسؤوليتهم،

 
 أهداف الدرس

 فئات مختلف واحتياجات تجاه صعوبات العمى أو تعكس مث لت التي الحاالت على التالميذ ينكشف أن . أ

 .كوروناال أزمة في مواجهة ينعكس ذلكوكيف  المجتمع،

 .الفئات هذه أجل من النشاط االجتماعي مبادرات في التالميذ نخرطيأن  . ب

 

 ثاني عشر –صفوف التاسع  :جمهور الهدف
 

 
 Padletو Zoomبواسطة  دقيقة 60 المّدة:

 
 /ة في الملحق.للمعلم اثراءمواد مرفق  *
 
 
 
 

الوصول للمعرفة  وتوفير بتطويريقوم المركز  أكورد في الجامعة العبرية. مركزقبل تم تطوير هذا الدرس من 

كزة على المساواة, رت، وذلك بغرض تعزيز العالقات الماألكاديمية المبتكرة في مجال علم النفس االجتماعي

. في مجال التربية والتعليم يقوم ة والعرقية في المجتمع في اسرائيلالتسامح واالحترام بين الفئات المجتمعي

اجتماعية لتعزيز التربية على الشراكة في المدارس واألطر التربوية  –المركز بتطوير ممارسات نفسية 

  يقي.البحث التطب لمعرفة والمضامين المرتكزة علىل المختلفة، باالستناد

 Corona-https://tinyurl.com/aChord موقع: لالطالع على دروس إضافية، ادخلوا إلى

 

 

https://tinyurl.com/aChord-Corona


 

 

  :ّملّخص الدرس

 
 دقيقة 60المجموع: 

 

 

تمرير جزء منها أو قسم منها، ، يمكن يتكون هذا الدرس من أقسام على شكل وحدات – مالحظة للمعلم/ـة
  :بحسب احتياجات الصف وقدرات التالميذ: وإليكم بضعة أشكال تعليم بديلة ممكنة

، أما مهمة بيتية ج القسميصبح  بحيث تزامنية،كحصة أولى الدرس  من“ب "و  "أ"يمكن تمرير القسمين  -
 .فيصبحان حصة تزامنية "هـ"و  "د"القسمين 

، وإدارة نقاش بناء "د"و  "ج"يمكن تمرير جميع الوحدات كحصة تزامنية واحدة، مع الربط بين القسمين  -
 .على عناوين النصوص فحسب

 غير تزامني من خالل استخدام النصوص واألسئلة التوجيهية. حصةيمكن تحويل هذه الخطوة إلى  -

 
 (دقائق 15) افتتاح اللقاء+  مشاهدة الفيديو أو الصور – أ القسم

 

يربط التالميذ بموضوع  طع فيديو )طوله دقيقة( يعمل كمحفّزدون مقدمة، من خالل مشاهدة مقيفتتح الدرس ب

 رابط للفيديو )باإلنجليزية( اختبار الوعي ". نطلب من التالميذ مشاهدة مقطع "الدرس

 

 الكرة بين أعضاء الفريق األبيض. نطلب من التالميذ أن يعّدوا كّم مرة تم تمرير قبل المشاهدة  -

في  في وسط الفيديو حول من منهم انتبه للدب األسود الذي يرقص رقصة "مشية القمر"توجيه سؤال للتالميذ  -

 الفيلم. 

  يتم عرض الفيلم مرة أخرى بحيث يمكن رؤية "الدب" بوضوح. -

 

تطبيق )أو  في تطبيق الزوم او غيره أثناء مشاهدة الجميع للمقطع، يمكن أن نطلب من التالميذ من خالل التشات

 :( اإلجابة عن األسئلة التاليةPadletال 

 ؟من انتبه إلى الدب .1

 لماذا، في رأيك، ال ينجح معظم الناس في تمييزه رغم أنه أمامنا تماما؟ .2

 

الشرائح  المضمون الوقت المرحلة

في 

العرض 

 التقديمي

ما الذي يقوم به  المطلوب

 التالميذ

في ) رابط للفيديو، صور  افتتاح اللقاء دقائق 15 أ القسم

 (الملحق

يشاركون ,يشاهدون

أجوبتهم في 

 Padlet التشات/ 

بموضوع  اهكورونا وربطال دقائق  5 ب القسم

 الدرس

 وجاهي  

عن انعدام  قراءة نصوص دقيقة 20 ج القسم

 المساواة

يقرأون + يجيبون  مقاطع من نصوص 

 في  على األسئلة

Padlet. 

 يناقشونيحللون و   , تحليل وتفكيرتجميع دقيقة 15 د القسم

 مهمة بيتية    تلخيص دقائق 5 هـ القسم

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4


 

 

 :في المناقشةمهمة نقاط 

وانتباهنا على أمر، فإننا نوجه كل إصغائنا  في بعض األحيان، حين نرّكز يظهر أننا الفيديو الذي شاهدناه: .1

في على غرض أو نشاط واحد فقط، وهكذا تصبح لدينا أقل موارد لنوجهها لالنتباه ألمر بارز جدا يحصل 

 الوقت نفسه.

حيث يظهر لنا ، زاويةأكثر من معنى,  يمكن تفسيرهما بأكثر من : هي صور ذات هذه الصور التي رأيناها

 أو أشكال كل آخر. حين ال نكون واعين بوجود زوايا أخرى، يمكن لنا أن نفّوت أمورمن كل وجهة نظر، ش

 أخرى هامة موجودة في الصورة.

في الكثير من األحيان في أمور موجودة في  رّكزاالجتماعي، ن أيضا، سواء على المستوى الشخصي أونحن  .2

 المجتمعأو ما يمر به ، "تمرير الكرة:مثالً "نانتباهية التي تتطلب اصغاءنا واقلب الحدث أو في المهمة األساس

 األمر، هذا على فقط بالتركيز قمنا إن ولكن الواسع، للمجتمع مصادر الرزقو األمانك احتياجات مواجهة في

ت فإننا وهكذا يضيق، رؤيتنا مجال فإن , لكنها ليست في مجال أخرى وهامة كبيرة أمور أو" دببة" رؤية نفو 

 انتباهنا.

 

نقوم بعرض صورتين ونطلب من التالميذ اإلجابة بعد كل صورة : )يمكن  :بديل ممكن عن مقطع الفيديو*

في إرسال الصور للتالميذ في المساء قبل الدرس، والطلب إليهم أن يشيروا إلى ما يروه، من خالل اإلجابة على 

 (أ في الملحق. الصورتان موجودتان وتحليلها اإلجابات في الصف عرض، و Padletتطبيق ال 

 

 ـين في رؤية أمر آخر في هذه الصورة؟/أول ما رأيته في الصورة؟ هل تنجح هو ما .1

 ؟في نفس الوقتلماذا من الصعب في رأيك رؤية أمرين اثنين  .2

 

 .سيدة عجوز /سيدة شابة:  1 صورة) 

 (/صور أخرىيعزفان الغيتار زوج من المسنّين / شخصان مكسيكيان:  2 صورة 

 

 التالميذ. مع التالميذبعد عرض الفيديو / الصور، يجب إجراء مناقشة قصيرة 

 األسئلة التالية:ب االستعانةيمكن 

 

؟ أو: ما الذي يمكننا تعّلمه عن بواسطة هذه الفعالية حول قدرتنا على االنتباهما الذي يمكننا تعلّمه  .1

 رؤية أمور في محيطنا؟حول قدرتنا 

أمثلة واقعية من حياتكم كنتم فيها مركزين جدا على أمر واحد وهذا ما صعّب هل بإمكانكم التفكير في  .2

 عليكم رؤية أمور أخرى تحدث في نفس الوقت؟

 ؟هذا األمر على المستوى االجتماعي نعكسكيف ي ,رأيكمب .3

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (دقائق 5) ؟كوروناالكيف يرتبط ما رأيناه في الفيلم والصور بأزمة  – ب القسم
 
 

 

  :نوضح للتالميذ موضوع الدرس

 :يمكن أن نوجه إلى التالميذ السؤالين التاليين
ضا  للضرر أكثر برأيكم من .1 من هم الذين ) اإلسرائيلي المجتمع في ها/احتياجاته تجاه العمى بسبب ،تعر 

نسمعهم/ نعرف عن ضائقتهم أقل(؟ هل هنالك فئات أو أفراد محددين على ال /  أقل في العادة نراهم

 هذه الشاكلة؟ ما الذي يميزهم؟

كورونا؟ هل تعرفون؟ ما الذي سمعتموه الأزمة  خاللما الذي يحصل لهذه الفئات في الفترة الحالية  .2

 عن األمر؟

 

كورونا عمياء تجاه ضائقاتهم، كما الكانت عملية مواجهة أزمة قليل سنقوم بطرح عدة أمثلة حول مجموعات  بعد
 مع هذا العمى: تعاملسنتعلم عن طرق ال

 

 (دقيقة 20) نصوص واإلجابة على األسئلةال قراءة – ج القسم
 

في ة وجود)الم النصوصصل كل مجموعة على واحد من مجموعات، وستح ثالثيجب تقسيم التالميذ إلى 

)بدال من ذلك، يمكن أن نطلب من كل تلميذ  Padletجيب عن األسئلة التالية في تطبيق تمن ثّم و( ب الملحق

 (.اختيار واحد من النصوص المقترحة

ما هي نقطة العمى، بمعنى: من هي الفئة التي لم يتم أخذ مصاعبها بعين االعتبار في مواجهة أزمة  .1
 المقال الذي قرأته؟كورونا، بحسب ال

 كيف يؤثر العمى على هذه الفئة؟ ما هي المصاعب التي تعيشها هذه الفئة في الفترة الحالية؟ .2
 كورونا؟التتضرر بشكل مماثل من أزمة  في اسرائيلهل تعرفون فئات أخرى في المجتمع  .3
 تغييره؟ الذي يقترح / تقترح كاتب/ـة المقالما  .4

 

 كورونابأزمة الالعالقة بين مقطع الفيديو والصور 

 إذ: الحياة في مختلفة مجاالت في أنفسنا تنظيم إعادة وعلى بديلة حلول على العثور منايتطلب  كوروناال فيروس تفشي مع التعامل

 عملية وكل التعلم، طريقة بتعديل نقوم أن وعلينا منازلنا، في نعزلينم فيه نكون وقت في اليومية حياتنا ندير بأن مطالبون أننا

 .مصاعبال من وغيرها خاصة، وقاية وسائل ارتداء من ا تتطلب المنزل من خروج

 الدراسة الصعب من المثال، سبيل فعلى. من ا أن نعتاد وتتطلب جميعا لنا بالنسبة الشيء بعض مرهقة للتأقلم الجديدة األشكال إن

 قام قد بسرعة حصل الذي كوروناال أزمة لمواجهة االستعداد فإن ذلك، ومع. اليوم طيلة المنزل في البقاء الصعب ومن بعد، عن

 الضائقات هذه تلتقي حين. االعتبار بعين يأخذها ولم أخرى ضائقات أمام أعمى كان الرد هذا لكن للمشكلة، فوري فعل رد بتوفير

 بالمصاعب الحاالت، من العديد في االعتبار بعين نأخذها ال أو نراها ال ضائقات وهي المجتمع، داخل فئات بها تشعر التي

 .الفئات هذهأمام  حقيقيا   عائقا   يشكل أن لألمر يمكن عندها كورونا،ال مواجهة في اليومية

 يميل لذلك،. كبير بشكل تتقلص حولهم من النظر على قدرتهم فإن قلقين، أو مهددين يكونون حين الناس بأن ندرك أن المهم من

. اآلخر رؤية عدم إلى يميلون كما منهم وبالمقربين بأنفسهم أساسي بشكل التفكير إلى طبيعي بشكل الحاالت هذه مثل في الناس

 أزمة بداية في المجتمع في األضعف الفئات تجاه عمى هنالك كان لماذا( نفسية ناحية من) ندرك أن يمكننا ربما عليه وبناء

 ما؟ بأمر والقيام للنهوض اآلن األوان يئن ألم ذلك، ومع كورونا،ال



 

 

 

 (دقائق 15) /ةمع المعلم االستنتاجاتتجميع ومناقشة  – د القسم
 

 

 معهم: فعّالومن أجل التفكير ال ميذأسئلة للتحليل مع التال
 )كيف ؟"ما هي مسؤوليتنا كمجتمع ديمقراطي تجاه هذه الفئات؟ هل تعّد هذه "مشكلتهم هم وحدهم .1

قيمة المساواة في مثل  عنىفيه(؟ وما هو م تضّرراً انهيار الفئات األكثر  جراءبأسره  المجتمعسيتأثر 

 هذه الحاالت؟

 ؟ما الذي يمكن تغييره .2

 القيام به؟ نحنما الذي بإمكاننا  .3

 

 (دقائق 5) التلخيصالمبادرة و نفيذت – هـ القسم
 

 مهمة بيتية

  (ال ترونههل هنالك نقطة عمى كنتم تريدون تسليط الضوء عليها؟ )أمر أو شخص 

 كيف يؤثر هذا على من ال تتم رؤيته؟ 

  ؟ هل هنالك أمر ترغبون بفعله؟مبادرة/ خطوات للعملهل بإمكانكم اقتراح 

يمكن أن نقترح على التالميذ رفع مقطع فيديو قصير إلى إنستغرام يتحدثون فيه عن نقطة العمى  -

 .stop_blindness# بهاشتاغ، ووسمها ورفع الوعي حولها التي اختاروا التركيز عليها

 

  

 : (/ةأمور ينبغي التركيز عليها )موجه للمعلم

كورونا )العنف تجاه النساء، غياب البنى التحتية في الالمصاعب الموصوفة في المقاالت هي مصاعب ليست خاصة ب •

 .(بل إنها جزء من الواقع اليومي لهذه الفئات ) البلدات العربية، المصاعب التي يالقيها ذوو االحتياجات الخاصة في االندماج

يعمق  كورونا )وهي مواجهة فريدة في هذه المرحلة( بالمصاعب الثابتة: يعّمق من الضائقة )الالقائم بين مواجهة  ربطال •

ّ الفروقات في التعلم وفي اإلنجازات التربوية، يعمق من منسوب تعرض النساء لألذى(. بمعنى: أنه يخلق  عميقا  شرخا

 .وخطيرا أكثر لهذه المجموعات، وقد تكون له أيضا إسقاطات مستقبلية خطيرة على هذه المجموعات تحديدا

ّ  االضعاف الُمزدوجهذا  النابعة منبقيمة المساواة،  المس • نفسها. وبناء عميقاّ بالديموقراطية  لهذه الفئات السكانية، يمثل مسا

لة إلى أي حد بات مجتمعنا مجتمعاً لمسأوهي تشّكل اختبارا  عاجلة،تعد مهمة  المصاعبعليه، فإن المواجهة اآلن مع هذه 

 ً  وديمقراطيا.ً  جماعيا

: ال تدق جرس الخطر فحسب، بل إنها تحاول أن تقترح طرقا محددة للعمل. طرق )الملحق ب( نصوص/المقاالت المرفقةال •

مع توفير استجابة فريدة لمصاعب هذه  سنا في الواقع الجديد من جهة،كورونا وإعادة تنظيم أنفالتهدف إلى دمج مواجهة أزمة 

 الفئات، من جهة أخرى.



 

 

 

 :الرسائلوإبراز  التلخيص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور – أ ملحق
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمياء أحيانا قترحةالم الحلول كانت فقد ذلك، ومع. السكان حمايةهدفها  كوروناال فيروس مواجهةل طرقال

 يتم التي الخطوات أن الواضح من بات واليوم،. المجتمع من معينة لفئات تخلقها التي لصعوباتل بالنسبة

 في تطبيقها تم التي للحلول مكملة كحلولركيبا  ت أكثر وحلوال أكثر دراسة تتطلب كورونا، لمواجهة اتخاذها

 .األزمة بداية

 حماية أجل من وذلك المجتمع، في مستضعفةال الفئات احتياجات إلى االنتباه المهم من بالذات، الفترة هذه خالل

 .األزمة من أسرع ولخروجة ديمقراطيلل ضمانةتي تُْعتبر ال االجتماعية، الحصانة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 /نصوصمقاالت – ب ملحق

 

 

 رابط " التقرير الكامل: "التعلّم عن بعد؟ وزارة التربية والتعليم نسيت التالميذ والتلميذات العرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 مقال
 

 "التعلّم عن بعد؟ وزارة التربية والتعليم نسيت التالميذ والتلميذات العرب"
 

 المنزل من التعلم إلى واالنتقال كوروناال تهديد مع لمللتعا كبيرة جهودا التربوي الجهاز يبذل الصعبة، األوقات هذه في"

 في حتى اإلسرائيلي المجتمع في الموجودة الهائلة الفجوات مسألة السطح، على الطوارئ، حالة وتثير. االنترنت عبر

 يعمل حين النظام أن ويبدو. العبري ونظيره العربي التربوي الجهاز بين الهائلة الفروقات في خصوصا العادية، األيام

 يضي ع بذلك وهو العربي، المجتمع في والعائالت بالتالميذ االهتمام الى البداية في هادفا يكون ال فإنه افتراضي، بشكل

 :مرات عدة هدفه

 

 االنترنت مواقع فإن إسرائيل، في التالميذ ربع نحو نسبته ما يخدم العربي التربوي الجهاز أن من الرغم وعلى فأوال،

... تقريبا للعربية مترجمة غير والتالميذ، لهاأل لجميع الخدمة تقدم أن المفترض من التي والتعليم التربية لوزارة التابعة

. بالكامل بالعربية متوفرة غير بعد، عن للتعلم أونالين الدروس اقتراح اآلن خاللها من يتم التي التعليمية، البوابة إن بل

 من والكثير اليهودية البلدات بين واالنترنت المحوسبة التحتية البنية جودة في واسعة فروقات هنالك فإن ذلك، جانب وإلى

 أبناء أوساط في الخصوص وجه على خطورة الحالة هذه تزداد. بعد عن التعليم على تؤثر عوامل وهذه العربية، البلدات

 وشبكات الكهرباء لغالبيتهم يتوفر ال حينما بعد عن التعلم في المشاركة يمكنهم كيف إذ: النقب في بها المعترف غير القرى

 حتى ولكن.. الذكية بالهواتف أوسع استخدام هنالك كاف، بشكل الحواسيب فيه تتوفر ال مجتمع في األساسية؟ االنترنت

 .الهاتف خالل من للتصفح مناسبة غير المضامين غالبية تزال ال السطور هذه كتابة موعد

 ولجنة العربية المحلية المجالس رؤساء لجنة مع سويا العربي، التربوي الجهاز في المسؤولين كبار استشارة يجب

 وإبداعية، إضافية بطرق والعائالت لتالميذل الدعم لزيادة نسباأل الطريقة حول العربي، التعليم لشؤون العليا المتابعة

 أو القدرات إلى تفتقر التي والبلدات األحياء في مطبوعة تعليمية مواد إنتاج خالل من بل الشاشة خالل من فقط ليس لربما

 والفتيان األطفال كتب وتوزيع اإلبداعية، للمواد كبير تمويل مع كبير، بشكل باإلنترنت االتصال فيها يتوفر ال التي

 ."االستقرار عدم من الصعبة الحالة هذه في المنزل في يظلون الذين لألهالي الدعم الُمضاَعف وتوفير

 

 (24.3.2020, مازور عيالاخلود إدريس ويموقع ذي ماركر, )

https://tinyurl.com/wzec2gw


 

 

  رابط   "في أزمة كورونا، النساء هن أول من يتضرر:"التقرير الكامل 

 2رابط 1رابط تم جمع المعطيات من التقارير التالية:

  

  2 مقال
 "كورونا، النساء هن أول من يتضررالزمة أ في"

 وخصوصا الخصوص، وجه على النساء من فادحة أثمانا تجبي لكنها الجميع، على خطيرةال هاآثار كوروناال ألزمة"

 واألمهات ألطفالهن، الوحيدات المعيالت النساء الفقر، تحت يعشن اللواتي النساء ضمنهن ومن عفات،ضالمست النساء

 .المسنات والنساء األجنبيات، العامالت الجديدات، المهاجرات العنف، ضحايا من النساء الوحيدات،

 
لتواجد او. ألف 200,000 عددهن بلغ واتيوالل العنف ضحايااللواتي وقعن  لنساءل بالنسبة آمنا مكانا المنزل يعتبر ال

 . العنف مستوى من زيدي الضغط من وعاء صبحي العنيف الزوج مع الطويل

 عنالمعن فات  النساء مالجئ. في حين أعلنت كوروناال أزمة خالل اإلغالق بسبب العائلة العنف شكاوى ارتفعتلقد 

 وإلى. القادمة القريبة األيام خالل تمتلئ أن المرتقب من فيها شاغرة قليلة أماكن سوى يبق ولم ،%95 بنسبة امتالئها

 حول التوجهات في% 760 بنسبة ارتفاع جانب إلى% 30 بنسبة العائلة في العنفحول  تقاريرال زادت فقد ذلك، جانب

 .الشبيبة وأبناء لألطفال الموجه العنف

 
 بشكل إما تعمل صارت قد األطر هذه فإن العائلة، داخل العنف معالجة مراكز زيادة من وبدال أنه في تكمن هنا المفارقة

 صنع مواقعمن ومن المشهد العام  يختفين النساء فإن" األمنية" األحداث في الحال هو كما ومجددا،... تغلق أنها أو محدود

 وقد العام، األعمال جدول عن تقريبا كامل شبه بشكل دريةالجن المساواةب المتعلقة القضايا إقصاء تموقد  .القرارات

 من هن   أنهن وخصوصا مهم األزمات، حاالت في بالذات النساء  رأي أن من الرغم على مهمشة القضايا هذه صارت

 ."األزمة معالجة مسألة الميدان في يقدن
 (19/3/2020 ,موقع "سيحاة ميكوميت"، نيطاع ليفي)

 

https://tinyurl.com/wpywch7
http://www.ice.co.il/advertising-marketing/news/article/778840
https://www.haaretz.co.il/health/corona/.premium-1.8699470


 

 

 

 رابط " هو بمثابة أكسجين توفّر إطار لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة : "التقرير الكامل

 3مقال 
 " هو بمثابة أكسجين توفّر إطار لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة "

صعب علينا التأقلم عليه، بات من  تماما الواقع والروتين اللذان كنا قد اعتدنا عليهما. وكل ما هوكورونا الشّوش وباء "
 . المراتالصعب على األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة االعتياد عليه بأضعاف 

 
بواسطة الهاتف النقال أو أنه "األطفال العاديون من دون أن يكون لديهم إطار، سيكون بإمكانهم االلتقاء بأصدقائهم 

تشعر بالملل، وال أملك دائما مساعدتها، إنها معزولة اجتماعيا وصحيا"، كما  (تاليا). لكن سيكون بإمكانهم التعلم عن بعد
إصابتها بمرض  البالغة من العمر عشرة سنوات ونصف وتم تشخيص (تاليا)، من تلموند، وهو أب (يعاد أراد)يوضح 

 ت تبلغ من العمر سنة واحدة.الصرع حينما كان
 
كورونا حياتنا، امتنعنا عن تعريضها للخطر، الاقتحم التجول، الذهاب إلى المتاحف، إلى إيكيا. ولكن منذ  (تاليا)تحب "

 (تاليا)لم تعد  وقمنا بتقليص احتكاكها بالعالم الخارجي، وحرصنا عليها أكثر، وصرنا أكثر اهتماما بالنظافة من المعتاد.
من عزلتها. أنا أشبّه وجود إطار لألطفال من ذوي  صعّب، وهذا كلّه ي"أجنحة كريمبو" جمعيةللقاءات تذهب 

لديها أخت توأم وأخ يبلغ من العمر أربعة سنوات، ونحن نرى الفروقات  (تاليا)االحتياجات الخاصة كأنه أكسجين. 
غير قادرون دائما على توفير ما يمكن لإلطار  ، مقارنة باألطفال العاديين، مختلف. ونحناالعتناء بهابينهم. إن 

 التربوي توفيره لها.
 

لألطفال من ذوي مشكل من مجموعات صغيرة، ، كان باإلمكان العثور على حل، وتوفير إطار (أراد)وحسبما يقول 
 الخاصة. االحتياجات 

 
أطفال على أية حال، كان باإلمكان " أعتقد أنه يمكن العثور على حلول إبداعية، فهم مجموعة صغيرة مكونة من عشرة 

، وهم سيكونون سفرياتاألهالي ليسوا بحاجة إلى خدمة الأطفال.  3- 2االنتقال إلى مجموعات صغيرة مكونة من 
سعيدين لنقل أطفالهم بأنفسهم إلى المدرسة. صحيح أن المدرسة قد حاولت توفير حل، ولكن وزارة الصحة قد رفضت 

 ذلك".
 (20.3.2020اوفير, )موقع واينت, عاده 

 "(هو بمثابة أكسجين توفّر إطار لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة)"

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5697401,00.html

