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 كوروناال مكافحةشركاء في 

ما الذي يمكننا تعلّمه من الطواقم الطبّية المختلطة من اليهود والعرب أثناء أزمة 

 كورونا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 اسا  المنقيياأل

"في القارب ذاته". ويظهر هذا  في اسرائيلفئات المجتمع  بارز الحقيقة بأّن كافةأزمة الكورونا توضح بشكل 
بقوة في التعاون والتكافل المتبادل بين الطواقم الطبية المختلطة من العرب واليهود. إن الدور المركزي الذي 

العربي والمسؤولية لهذا لقوى الكامنة في المجتمع اأعضاء الطاقم الطبي العربي في مكافحة الوباء يظهر  يشغله
المجتمع في هذه المرحلة. إن نجاح التعاون بين العرب واليهود في مكافحة كورونا تشير إلى اإلسهام الحقيقي 
الكامن في مثل هذا التعاون في إطار الحياة المشتركة في إسرائيل، وهو يطرح أسئلة حول استمراريته في 

  سياقات أخرى، بعد تجاوز الوباء.
 

 
 اف الوحدةأهد

كورونا، والدور العلى عمل الجهات الطبية المختلطة من العرب واليهود أثناء أزمة  شبيبةأن ينكشف ال . أ
 الرئيسي ألعضاء الطواقم العرب في مكافحة الفيروس.

في احتمال استنساخ الشراكة بين اليهود والعرب من الجهاز الصحي إلى مجاالت  شبيبةأن يتناقش ال . ب
 أخرى.حياتية مدنية 

يعبروا عن شكرهم للطواقم الطبية التي تصل الليل بالنهار من  التقريب بين القلوب وأن على شبيبةالأن يعمل  . ت

 أجل مكافحة كورونا.
 

 
 الثانوية طالب الهدف:جمهور  

  
 Zoom بواسطة دقيقة 45-60 :المدة 

 
 

 في الملحق للمرشد/ة اثراءمواد  مرفق
 

 

 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

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

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

 .التطبيقي

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

 

 القريية المضمون الوقت المرحلة

 -Google forms الشراكة العربية اليهودية في الجهاز الصحي  مهمة تحضيرية

قراءة نص + اإلجابة 

 على أسئلة

 االنكشاف على دور أعضاء الطواقم العرب دقيقة  15 افتتاح-أ  القسم

كورونا وفي التعاون مع أعضاء الفي مكافحة 

 الطواقم اليهود.

 فيديو + نقاش

القسم  - ب القسم

 األساسي

عن فرصة الشراكة المدنية في  نقاش دقيقة  20

الحيزات الحياتية األخرى بين اليهود 

 والعرب.

 نقاشنص + 

حددة من خالل شخصيات م علىالتعرف  دقائق  10  تلخيص -ج القسم

 .تلخيصصفحات الفيسبوك، و

 تمرين + تلخيص

 
، وفقا بأكملهأو  وحدةمن وحدات معيارية، يمكن تمرير جزء من ال وحدةتكون هذا الت: /ـةرشدمالحظة للم

  :لقاءوإليكم عدة أشكال بديلة محتملة لتمرير ال: فئة الهدفالحتياجات 
 .التلخيصية مهمةدون الالمهمة التحضيرية أو ب دونب وحدةيمكن تمرير ال -
 غير تزامنية من خالل استخدام النصوص واألسئلة التوجيهية.فعالية ب لقاءيمكن استبدال ال -

 
 الشراكة في الجهاز الصحي :المهمة التحضيرية

 

نص قصير  مهمة االطالع علىوسيتم في ال, لقاءركز عليها الللمواضيع التي سي مهيدا  ل تتمثّ  المهمة التحضيرية
أن يقرأوا  مشتركينيتحدث عن الشراكة في الجهاز الصحي بين العرب واليهود. وسيطلب من ال مشتركينأمام ال

 .(أ  ملحقالنص وأن يجيبوا عن عدة أسئلة )
 

 (دقيقة 15) لياءمشاهدة الفيديو + افتتاح ال – أ القسم
ويلعب دور المحفز الذي يربط ( دقائق  3من دون مقدمة، من خالل مشاهدة فيديو )طوله  لقاءيفتتح ال

 مشاهدة الفيديو على الرابط التالي: مشتركينال منبموضوع اللقاء. نطلب مشتركين ال

https://www.youtube.com/watch?v=GmqIhFR63zg 

 

 :حول األاسئلة التالية مشتركيننتناقش مع ال

 ما الذي رأيتموه في الفيديو؟ .1

 الكورونا؟إلى أي حد في رأيك يعّد أعضاء الطاقم العرب مهمين في مثل هذه األيام في مكافحة  .2

 كورونا؟الحين ترى أداء أعضاء الطاقم العرب في أزمة  يراودكأي شعور  .3

  برأيك، لماذا بالذات أثناء أزمة كورونا، تظهر الشراكة العربية اليهودية في الجهاز الصحي؟ .4

 هل هنالك أماكن في األزمة الحالية تشعرون بنقص الشراكة العربية اليهودية فيها؟ .5

https://www.youtube.com/watch?v=GmqIhFR63zg
https://www.youtube.com/watch?v=GmqIhFR63zg
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 :النقاش خاللالتركيز عليها  يتوجبنقاط : /ةرشدموّجه للم

نجمة داوود  )أطباء، ممرضات، مدراء أقسام، عاملون في العرب أعضاء الطواقم الطبيةدور وفاعلية أهمية  .1

  كورونا )هنالك أمثلة إضافية في الملحق ب(.الباتت واضحة، في معالجة أزمة ( الحمراء

 .في أزمة الكورونا. ع العربيحصانة المجتموقوة نقاط المعالجة األزمة تعكس  .2

 شعور الفخر بأعضاء الطواقم العربية، وتقديم المساندة لهم. .3

كورونا حقيقة أننا جميعا في الزورق ذاته، وبأن لكل من العرب واليهود هدف مشترك واحد، التبرز أزمة  .4

 يتمثل في محاربة كورونا والخروج من هذه األزمة بسرعة.

 

 

 

 

 (دقيقة 20) كوروناالالشراكة العربية اليهودية بعد أزمة –ب  القسم
 

 :ليهالنص التالي وأجيبوا على األاسئلة التي ت اقرأوا

جوابرة، خبيرة في األشعة التشخيصية والتصوير اإلشعاعي لألطفال، وعّرابها، البروفيسور ناتان بيلد،  طالبيةأختي، د. "

 اإلشعاعي لألطفال، رئيس المجلس الوطني للتصوير اإلشعاعي.والتصوير  خبير التصوير اإلشعاعي التشخيصي
دعم لها، وال زال يقدم لها كان معلّما ومرشدا وأبا وصديقا، قام بإرشادها ومساعدتها وتقديم المشورة وال بروفيسور بيلد

التشخيص الدقيق  . هنالك في مستشفى الكرمل تحت إدارته لم يكن هنالك ال عرب وال يهود، بل بشر يهمهم تقديمالدعم
لكي يتمكنوا من توفير العالج األكثر دقة لكل مريض يأتي إليهم، هكذا يعمل جهازنا الصحي، حين نرغب فإننا قادرون 
على العيش في تناغم وتعاون كامل، وجميع الفروقات بيننا تصير غير واضحة. كتب البروفيسور بيلد عن واقعنا وعن 

تحمينا  إن الطواقم الطبية الموحدة م صوتنا إلى صوته، دعونا نتشبث بهذه الفرصة،ة نضأنا وطالبي الكورونا. مكافحة
 .جميعا اليوم

  بروفيسور بيلد: ما كتبه

مع  أولئك المحجوزون في منزلهم وأولئك العاملين في الجهاز الصحي وفي الخدمات الضرورية., األصدقاء األعّزاء"

 الصّحي الجهاز إن .والعرب اليهود بين وحقيقية صادقة اجتماعية عالقةتاريخية لهذا الوباء اللعين، صارت لدينا فرصة 

 العاملين من وغيرهم الصيادلة، اإلشعاعي، التصوير أخصائيو الممرضات، األطباء، من المتشكلة الصحية بالطواقم مليء

 ينقذوا لكي للخطر يوم كل في أنفسهم ويعرضون للنضال نمتجندو الجميع. العربي المجتمع أبناء من الصحي القطاع في

 يهودا جميعا، إلينا أتوجه وأن جميعا ألولئك الشكر أقدم أن في أوال أرغب أنا. العرق أو الجنس في تمييز دون من الحياة

 أن علينا يجب .وآخر شعب بين يميز وال والدم، الدم بين يميز ال الفيروس هذا ألن سويا لنحيا طريقا نجد دعونا وعربا،

 .جيد مكان أي إلى بنا يودي لن وهذا النزاع بدماء مشبعة صغيرة أرض قطعة هو لدينا ما موحدين، المعركة هذه من نخرج

 يننا، حتى بعد أن نجتازها". ناتان.ب ترابطتعالوا وانضموا إلي لكي نحول هذه المحنة إلى عالقة 

 (21.3.2020 من صفحة الفيسبوك الخاصة بسيليا جوابرة،)

 :قراءة النصفي أعياب  نياش

مسألة  شبيبةالنعزز لدى أن نتعمق في التفكير بالشراكة العربية اليهودية بعد األزمة، وأن  هذا النقاشنريد في 

 إسماع صوتهم فيما يتعلق بالشراكة الممكنة.

 :أسئلة توجيهية للنقاش

 ولماذا؟. امع النداء من أجل الشراكة أم تعارضونه فقون أو تتواصلونهل تت .1

 برأيكم, ما هي أهمية الشراكة بين العرب واليهود المعروضة في النص؟ .2

 ا الكاتبان؟اههل شعرتم بوجود نقص ما في االدعاءات التي طرح .3

 في أية أماكن أخرى ترغبون في رؤية الشراكة بين العرب واليهود؟ .4
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 :تلخيصيتمرين  – ج القسم
 

صفحة الفيسبوك رابط ل) ""אומרים תודה לגורמי הרפואהادخلوا إلى صفحة الفيسبوك تحت عنوان 

  قوموا باختيار شخصين، واحد/ة منهما يهودي/ـة واآلخر/األخرى عربي/ـة وشاركوا: (.ب موجود في الملحق 

فما الذي كنتم ترغبون  لو كنتم أمام هذا الشخص،لماذا قمتم باختيارهما بالذات؟ ما الذي جذبكم إليهما؟  -

 حوله؟بمعرفته 

. أوضحوا له / لها لماذا ال وما تعلمناه لقاءهذا ال وحي( مقولة شكر من قصيرة ، ببضعة كلمات )فقرةاكتبوا -

 يقتصر عمله/ـها فقط على إنقاذ الحياة بل وأيضا يعزز الشراكة بين الفئات المجتمعية.

  غيرها.شاركوا الفقرة على فيسبوك، شاركوها في مجموعات واتساب، على انستغرام، و -

 :تلخيص وإبراز للنقاط المهمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهمة تحضيريةأ:  ملحق

  :تليهالنص التالي وأجيبوا على األاسئلة التي  اقرأوا

 الذي الحقيقي االنقالب يالحظ أال يمكنه لن جميعا( يشملنا )وهذا كانت أيا صحية، خدمات إلى يحتاج من كل"

 يشكل البالد. أرجاء في التمريض ومؤسسات الصحية المؤسسات جميع في الماضية السنوات خالل يدور

 القوى من مهمة نسبة اليوم العرب من الصحية الرعاية مجال في والعاملين والصيادلة والممرضات األطباء

 %.40 نحو إلى الصيادلة أوساط في نسبتهم بلغت وقد بل إسرائيل، في الصحي الجهاز في العاملة

 السكانيتين الفئتين كال من والمعالجين المتعالجين أن إذ التعايش: مختبرات يشبه ما إلى المستشفيات تحولت هكذا

 واالعتبارات السياسة من خاليا ظاهريا يبدو ،عالمي بشري حيّز في سويا ويعملون ذاته السقف تحت يتواجدون

  الغريبة.

 في غوريون بن جامعة في الصيدلة كلية رأس على طويلة لسنوات كان الذي أغبارية، رياض بروفيسور ويقول

 التباعد تقليص أجل من ضروري أمر هو اليهودي والمريض العربي الطب مزود بين اليومي "اللقاء بأن النقب

 يعالج الذي الدواء أخذ خالل من بالصيدلي الثقة وإبداء الصيدلية، في البيع منضدة عبر اللقاء إن .المجتمعين بين

 محو في ،بطيئة عملية في سيتسبب، ما وهو الطرفين، بين متبادال وتقديرا تعاونا ثقة، يخلقان الجسدي، األلم

 "االحترام. على انطواء أكثر عالقات خلق إلى ويؤدي النمطية التصورات

 والمهم، الحساس الحيّز هذا في والعرب اليهود بين مساواة هنالك حقا هل حقا؟ الحدّ  هذا إلى وردية الصورة هل

 أخرى؟ لمجاالت كمثال يخدم أن له يمكن بحيث

 

شجاعة بين اليهود والعرب في مجال الصحة في األيام الروتينية حقيقية وشراكة  المهمة التحضيرية، اّطلعنا علىاليوم، وأثناء  لقاءخالل 

من أبناء  مختلفةوأعضاء الطواقم الطبية ال. بإمكاننا أن نلحظ هنا الدور الرئيسي الذي يلعبه األطباء، الممرضات، الكورونا وفي أيام أزمة

كورونا، ألننا جميعا، عربا ويهودا ال، خصوصا في أيام أزمة وما تساهم به الشراكة ايجابياترأينا  . المجتمع العربي في إدارة األزمة

 كورونا.ال"في الزورق ذاته" في حربنا المشتركة ضد 

 الجمهور أوساط في أو اليهودي الجمهور أوساط في سواء أخرى، حياتية مجاالت في شراكة خلق في والرغبة الجدوى ماهية ناقشناالحقا، 

 أخرى؟ مجاالت إلى لتمتد الشراكة بتوسيع نقوم لكي رأينا في المطلوب هو ما حول أسئلة طرحنا وقد العربي،

 أن علينا كان ما إذا نفكر أن علينا واآلن. الحقا الشراكات هذه لمثل فرصة تمثل وهي المدني، التعاون أهميةنا أمام كوروناال أزمة تظهر

 النحو؟ هذا على شراكات بخلق نقوم
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 اإلسرائيلي. الصحي الجهاز في الوثيقة العربية اليهودية الشراكة عمقم بشكل نفحص أن يجب أنه نفترض

 نرى وأن ....أخرى جهة من وعوائق شكالياتا على تحتوي التي وتلك جهة من التفاؤل على الباعثة بجوانبها

 أيضا." أخرى مجاالت في للتعاون ممكنا   نموذجا فيها

 .(القدس في لير فان معهد عن صادر إسرائيل" في الصحي الجهاز في ويهود عرب محلّي: دم ضغط" :במה-منبر عدد)

 

 التالية:األاسئلة  لىالرجاء اإلجابة ع

 من النص؟ نتجهاما هي الرسالة التي نست .1

 هي، في رأيك، الجوانب الباعثة على التفاؤل في النص؟ وما هي الجوانب اإلشكالية؟ما  .2

 هل تتفق/ين مع الرسالة؟ الرجاء اإليضاح. .3
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  أمثلة على أهمية دور المجتمع العربي في القواقم –ب ملحق
 /https://www.facebook.com/thankUdoctor -رابط لصفحة الفيسبوك

 
  -1 مثال 

 

قسم األمراض المعدية ومنع العدوى في مركز بوريا الطبي، تخبرنا عن كيفية إنقاذها حياة  ةد. هبة أبو زياد، مدير
 الذي كان في حالة خطيرة. 16المريض رقم 

 بطلة حقاإنها 
 تقول هبة:

 "لم يكن لدينا ما يكفي من الوقت، كان علينا أن نتخذ قرارات عاجلة وسريعة.
وصل المريض إلينا من دون أن نتحضر وقد تدهورت حالته بسرعة كبيرة. وصل إلينا "منتهيا" في حالة خطيرة، وقد 

قمت على وجه السرعة باستعراض  .الصناعيتفاقم المرض بالفعل خالل فترة قصيرة وكان علينا أن نضعه تحت التنفس 
كانت هنالك أدبيات ألن هذا المرض جديد وال توجد بشأنه  إذا مااألدبيات الطبية لكي أشرع في العالج، لم أعرف 

وما كان  ـفورا، توجيهات أو بروتوكوالت. وألن حالة المريض كانت خطيرة، فكرنا بأن علينا بأن نشرع بمعالجته 
ي ذلك الوقت، بناء على البروتوكوالت التي حصلت عليها ممن عالجوا مثل هذه الحاالت في كل من إيطاليا متوفرا لدينا ف

 وإسبانيا، كانت أدوية الكلوروكوين لعالج المالريا، ودواء الكالترا لمعالجة اإليدز. 
ستشفى، باتخاذ قرار "قمت سويا مع البروفيسور جليكمان، وهو متخصص في األمراض المعدية لدى األطفال في الم
 الشروع بالعالج، وقد بحثنا على التوازي عن طريقة للحصول على المصادقات لجلب الدواء للبالد".

 ، وقد عاد للتنفس بقواه الذاتية.ربفضل العالج، تحسنت حالة المريض بشكل كبي
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عاما، هي مديرة قسم العدوى في مستشفى رمبام في حيفا، وهي على رأس قسم الكورونا الجديد في  45ختام حسين، 
حصلت على شهادة الطب من الجامعة العبرية، وهي  أعوام، 8وأعوام  10المستشفى. وهي هم لطفلتين تبلغان من العمر 

 األمامية، فهي أول من تكون هنالك، في جبهة التصدي لكورونا.عاما. إن كنا نتحدث عن الجبهة  20تعمل كطبيبة منذ 
"إنها لفترة صعبة، أنا أعمل منذ شهر على مدار سبعة أيام في األسبوع وال أعود إلى المنزل قبل السابعة مساء، وفي بعض 

ل الفترة الماضية، ال األحيان أتأخر أكثر من ذلك. ال جدول أعمال ثابت لدي كما كان الحال عليه قبل أزمة كورونا. خال
وقوفي إلى جانب  ءصغيرا أثنا شيئايوجد يوم يشبه اآلخر في حياتي. هنالك أيام ال أجد فيها وقتا لتناول الطعام أو أنني أخذ 

جهاز المراقبة مع الممرضة وأنا أقوم بفحص أمر ما. في كل يوم أتلقى أوامر جديدة من مدير المستشفى وقرارات حول 
الذي يضم المدير اإلداري، األطباء، الدعم الهندسي، ‘ كورونا ةأزم’  الك اجتماع يستمر لساعة مع طاقمطرق العمل. هن

مدير قسم التمريض، إلى جانب أصحاب مناصب هامة آخرين. بعد ذلك أواصل التراكض من دون توقف، وإجراء 
 الفحوصات، والتشاور، ال أحظى بلحظة واحدة للتفكير بالخوف حتى.

لى بناتي، لكن مسؤوليتي كبيرة جدا. جميعهم ينتظرون أوامر مني، ليس في وسعي أن أنكسر. جميعنا ندرس أشتاق إ"
الموضوع. إن مسألة الوباء هذه كلها، هي موضوع جديد. منذ وصول المريض األول لم يعد الطاقم بأسره ينام بالمطلق، كنا 

 الذي علينا فعله. متوترين تماما. وشيئا فشيئا، هدأنا حينما صرنا نعرف ما
عملت بكد كبير لكي أصل إلى منصبي. كنت أعلم أنني، كعربية، أن علي أن أكون أفضل من اليهود بعشرة مرات. لقد "

استثمرت الوقت، وقد أثبّت نفسي. في المستشفى يقدرون عملي، وخصوصا مديري والطاقم، كما أن المرضى يبدون 
 ."تقديرهم لييبدون نهم لحظة معرفتهم بأنني عربية، ولكنهم سرعان ما تقديرهم. هنالك من يبدون شّكأكين من بي

 
ال يوجد تمييز في المستشفى بين عربي ويهودي. في داخل هذا المجتمع الصغير في المستشفى نعمل سويا لكي نعالج "

 ."الجميع، من دون تفريق بناء على الدين، العرق، والجنس
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