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 كوروناالفي زمن  مناسباتاألعياد وال

 خاللمن  االجتماعي لتضامنوا أقلمالت ات علىلمجموعقدرة اتنعكس  كيف

 ؟كوروناال زمن في مناسباتوال األعياد

 

 

 

 

 

 

 

 األساس المنطقي

 

 األزمة هذه دفعت وقد. كوروناال أزمة ظل في هامة مناسباتو أعياداً  عرباً ويهوداً, ,البالدفي  نومواطنال أحيا

 التباعد واقع أن إذ. جذري بشكل المناسباتباألعياد واحياء  االحتفال طريقة تغيير إلى المجموعات من الكثير

 العائلية الوالئم) والتقاليد األعياد إحياء في" ساألسا حجر" العادة في تشكل التي التجّمعات منعي االجتماعي

 االجتماعية الفئات مرونة الحالي الدرس حيوضّ (. وغيرها فيها، المشاركين عدد يكثر التي الطقوس الكبيرة،

 كما. كثيرة تغييرات إحداث تتطلب التي الفترة ظل في أيضا الحفاظ عليهاو ويتهاه عنالتعبير على وقدرتها

 .المختلفة المجموعات بين للتضامن أساًسا يشّكل أن من شأنه المشترك التحدي أن كيف أيضا الدرس هذاكشف وي

 

 أهداف الوحدة

 داخل المختلفة المجموعات قيام كيفية توضيح خالل من المجتمعية للفئات تشجيع رؤية سلسة أكثر . أ

 التباعد في المتمثلة القيود ظل في هوياتها عن تعبيرها وكيفية عاداتها بتغيير اإلسرائيلي المجتمع

 .القيود هذه تفرضها التي والتحديات الجسدي،

 في تتمثل التي للتحديات رؤية مشتركة أساس على والعرقية الدينية الفئات مختلف بين التضامن خلق . ب

 .كوروناال وباء مواجهة

 

 .ثاني عشر –صفوف تاسع  :جمهور الهدف

 

  )غير محدود زمنيا(. تزامني، غير (دقيقة 45) تزامني :المدة الزمنية

 

 

 

 

 

 

الوصول  وتوفير بتطوير. يقوم المركز الجامعة العبريةمركز أكورد في تم تطوير هذه الوحدة من قبل 

كزة على رتللمعرفة األكاديمية المبتكرة في مجال علم النفس االجتماعي، وذلك بغرض تعزيز العالقات الم

المساواة, التسامح واالحترام بين الفئات المجتمعية والعرقية في المجتمع في اسرائيل. في مجال التربية 

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

  التربوية المختلفة، باالستناد للمعرفة والمضامين المرتكزة على البحث التطبيقي.

 -لالطالع على دروس إضافية، ادخلوا إلى موقع

ar-materials-https://achord.huji.ac.il/education 

 

https://achord.huji.ac.il/education-materials-ar
https://achord.huji.ac.il/education-materials-ar
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  :تلخيص
 

عارضة  المضمون الوقت المرحلة

 شرائح

)باور 

 بوينت(

 ما الذي يقوم به التالميذ ما المطلوب

مهمة 

تحضيرية 

 للدرس

بإرسال يقوم التالميذ  

صور شخصية من العيد 

 .تعبّر عن روح الجماعة

 

 المهة مسبقاً.إرسال  

 

 

اضافة الصورالى الى تطبيق  -

PADLET , عارضة تحميلها في  أو

 شرائح مشتركة.

-القسم أ 

  فتتاحيةا

10 

 دقائق

الصور والتشارك  عرض

احياء في تجارب 

 المناسبات.

الصور الشخصية  

 للتالميذ.

 

القيام بالمشاركة عبر الشاشة / 

PADLET وإجراء مناقشة ،. 

-القسم ب

المضمون 

الرئيسي 

  لدرسل

15 

 دقيقة

 ضامنتغيير العادات والت

االجتماعي في فترة 

 األعياد

 روابط فيصور /  

 .1ملحق 

 تصفّح الصور/ قراءة  ونقاش.

 –القسم ج

المضمون 

الرئيسي 

+  للدرس

 تلخيص

20 

 دقيقة

الشراكة في المصير 

  دراسة حالة -والتضامن

 تلخيص+ 

 2ملحق رسالة في  

 

 تلخيص + قراءة ونقاش

 
 

 :مهمة تحضيرية
 

ً  مننطلب  ل الطريقة التي قاموا من خاللها بإحياء (، إرسال صورة تمثّ مهمة تحضيرية للدرس) التالميذ مسبقا

ِب  بشكل شخصي عن الشعور الصورة تعبّركورونا. يجب أن الهذه السنة في زمن  أو المناسباتأحد األعياد 

)المدرسة / حركة  عائلّي، مجتمعيّ أن يكون  لشعور الجماعييمكن لهذا ا. كل تلميذ/ةلدى  "روح الجماعة"

 .خياليةكالمي لصورة  التعبير بواسطة وصف(، أو على المستوى القومي. ويمكن أيضا وغيرها الشبيبة

 باور بوينت( -عارضة شرائح مشتركة أو PADLETمرّكز )يمكن استخدام  يتم تجميع الصور بشكل

 

 

 (دقائق 10) عرض ومشاركة الصور – القسم أ
 

 التالميذ التأمل في الصور واإلجابة عن األسئلة التالية: مننطلب 

  حين تنظر/ين إلى الصور؟ تخطر في بالكأية مشاعر وأفكار  . أ

 مشتركة؟ إن كانت اإلجابة نعم، فما هي؟ مميزاتهل هنالك  . ب

 القيود تحت حدثت التي والتغييرات مالئماتال هي ما. العام هذا /المناسباتالعيد صور في ظهر الذي ما . ت

 الماضية؟ عواماأل في والمناسبات األعياد بإحياء مقارنة كورونا،ال بسبب المفروضة

 لماذا؟ الخصوص؟ وجه على معها /ينواصلتت تجعلك صور أية هنالك هل . ث
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 أمور ينبغي التركيز عليها: /ة:للمعلم
 الدرس خالل يمكن. التالميذ حياة وبين الدرس موضوع بين وعالقة رابط خلق إلى القسم هذا يهدف . أ

 الهامة، والرسائل النقاط إبراز أجل من حياتهم من التالميذ شاركهاي التي واألمثلة المشاركات استخدام

 يطالب التي التغييرات بشأن أو األخرى المجموعات تجارب وبين تجربتهم بين الشبه أوجه غرار على

 .العام هذا ومناسباتهم ألعيادهم إحيائهم طريقة في بها القيام والمجموعات األشخاص

 الفرح، ،عاطفالت الكبرياء، االنتماء، -مثل ،ابراز المشاعر والتطّرق لها خالل الفعالية المفّضل من . ب

 .الوحدة الحزن،

 ننصح كورونا،ال إجراءات ظل في العام هذا مناسبة أو عيد إحياء بكيفية المرتبط السؤال إلى باالنتقال . ت

 روحب أقل الشعور مثال، يكون أن الثمن هذا شأن من)مقابل هذه التغييرات "ثمن"ال بأن يتم التطّرق الى

ّ أقل أو ،ةالجماع  ينبغي أساسي، وبشكل ولكن،( عليها الحفاظ في يرغبون التي العادات علىحفاظا

أو احياء  العيدب شعورال على الحفاظفي  مالئماتوال التغييرات هذه نجاح كيفية مسألة على التركيز

 . الجماعية الهوية والتعبيرعن المناسبة

 

 (دقيقة 15)والمناسبات تغيير العادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد –القسم ب
 

 واالجتماعية البشرية للحاجة لتوفير اطار مسبقةال بواسطة بعض األمور قسمال هذا افتتاح /ةالمعلم على يجب

 ضاً.أي الحاضر الوضع ظل في ةالجماع روحبو النتماءبا شعورال حفظ في بديلة طرق علىللعثور

 في نرى األيام، هذه وفي. مختلفة ودينية , قوميةاجتماعية فئات من إسرائيل دولة نتتكوّ " :مثال مقترح لالفتتاح

 جميع أن كورونا،ال وباء ظل في ،ودروز مسيحيون, مسلمين وعربا، يهودا جميعا، علينا المفروضة القيود ظل

 تشّكل التي مناسباتوال األعياد وإحياء الجماعي االنتماء شعور على الحفاظ تحدي هو مشتركا تحديا تواجه الفئات

 ".عيةاالجم الهوية من يتجزأ ال جزءا

 

 األسئلة التالية: نواإلجابة ع (1ملحق )المرفقة في  الروابطالتالميذ التأمل في الصور/  مننطلب 

 

 ؟اذابشكل خاص؟ ِلم مشاعركم/ن أثار انتباهكم/ن أو لفتنالك صورة أو مقال ه هل . أ

عليها حصلت وأية طرق تم العثور أية تغييرات انات المختلفة مع الواقع الجديد؟الديكيف تأقلموا في  . ب

ظل القيود المفروضة بسبب  في ،والمناسبات في األعياد "الجماعةروح "من أجل الحفاظ على شعور 

 كورونا؟ال

 

 الفترة؟ هذه في أومناسباتهم أعيادهم المختلفة الديانات أتباع بها اأحي التي بين الطرق الشبه أوجه هي ما . ت

 األمثلة وبين أو المناسبات األعياد بإحياء معائلتك مع مقيامك طريقة بين مشتركة قواسم على معثرت هل

  المختلفة؟ الديانات عن مأمامك التي

 

ماذا  المختلفة؟ األديان أو الفئات بين التضامن عن التعبير أو المساعدة تعبيرعن فيها أمثلة/ن رأيتم هل . ث

 شعرتم تجاهها؟ ما هو رأيكم بها؟

 

 

 شعوراالنتماءوتبين لنا  مبتكرة للشعور أن يكونوا "معاً"و متنوعة طرقا الصور لنا رظه  ت  : للمعلم/ة

 االجتماعي التقارب خلق أجل من مبتكرة طرق العثورعلى تحاول عام بشكل الديانات إن. للمجموعة

احياء المناسبات  طريقة رتغيّ  من الرغم وعلى. المختلفة المجموعات بين شبه أوجه يخلق ما وهو والتواصل،

 مجموعاتل مختلفة أمثلة هنالك ،الفترة هذه في ,ذلك جانب إلى. قائما يظل" الجوهر" أن إال ،الدينية واألعياد

ً ت عكسبذلك ينو ،والمناسبات العيد حياءإل بينها فيما تتساعد  .المختلفة المجموعات بين وخاصا، فريدا ضامنا
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 تلخيص النقاش:

 :القسم هذا في رئيسية رسائل عدة على للتأكيد العودة يمكننا، النقاش تلخيص في

  .األزماتخالل  االجتماعي التضامن عن للتعبير كمثال الرسالة استخدام -

: المختلفة المجموعات بين الشبه أوجه وعلى المصير في الشراكة على الضوء هذه الحالة سلطت -

 الكورونا تهديد يواجهون جميعا هؤالء أن إذ، وغيرهم، العلمانيون، المتدينون، العرب، اليهود

 من خالل التضامن والدعم المتبادل.معاً  بمواجهته مطالبون وجميعهم، بها تسبب التي والتقييدات

 جديدة طرق في نفكر وأن ذو مرونة نكون أن على يجبرنا كوروناال فترة خالل الحياتية األنماط تغيير -

 دولال وبين، في اسرائيل المجتمع فئات بين، المحلي المجتمع، األسرة إطار في المتبادل الدعم لتقديم

  .العالم في

 

 (دقيقة 20) دراسة حالةالشراكة في المصير والتضامن:  –القسم ج
  

أرسلها رئيس بلدية كفر قاسم إلى رئيس بلدية بني براك،  يةرسالة تضامن) :2ملحق  التالميذ قراءة مننطلب  -

  عيد الفصح. قبلبضعة أيام 

 

 بعد قراءة الرسالة، نوجه إلى التالميذ األسئلة التالية:

، باختيار هذا التوقيت لكتابة الرسالة، قبل عيد ن/رأيكماذا قام رئيس بلدية كفر قاسم، حسب لم . أ

 أية رسالة رغب في تمريرها؟الفصح؟ 

 

 ؟حسب رأيكم/ن. ما هي شراكة المصير هذه كورونا"ال وباءشراكة المصير في عنوان الرسالة " . ب
ما هي أوجه الشبه بين سكان كفر قاسم العرب وسكان بني براك اليهود، في سياق مواجهة أزمة 

 ما هي أوجه االختالف فيما بينهم؟ كورونا؟ال
 

التضامن أمام تحدياً جديداً "التهديد الحالي يضع  في رسالته، كتب رئيس بلدية كفر قاسم بأن . ت
 والمنتسبين إليه." المحلي ، وعلينا أن نجد طرقا جديدة لتعزيز المجتمع وأنماط حياتنا

 

 كفر قاسم؟ المحلي في مجتمعالعن تضامنها تجاه يف يمكن لبلدية بني براك أن تعبر ك -
 
 المجتمعات المحلية  أفراد وتعزيز التضامن عن التعبير يمكن جديدة طرق أيةحسب رأيكم/ن , ب -

 مشابه. مثال في فّكروا قاسم؟ كفر بلدية رئيس فعل كما األيام، هذه في اسرائيل في المختلفة

 

 .PADLET أو" zoom"عبر تشاتال في مشاركاتهم اضافة خالل من أو، يمكن إجراء نقاش مفتوح مع التالميذ*** 
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 التلخيص
تم في تلخيص الدرس، من المهم العودة للتأكيد أمام التالميذ على عدة رسائل تلخيصية نابعة من المضامين التي 

  عرضها أثناء الدرس:

 

 على وتحافظ، ةوالهويّاتي ةلثقافيخصوصيتها ا عن والمناسبات األعياد خالل من، المختلفة المجموعات تعبر -

 أزمة غرار على، األزمات أوقات في تزداد قد إنها بل، تتغير ال الحاجة هذه. الجماعة إلى باالنتماء الشعور

  .كوروناال وباء

 من البشر اعتاد التي الطريقة من تغيّر مختلفة قيودا يواجه بأسره العالم فإن، منا كل لدى الحال هو كما

 المجموعات فإن، الكبير والتحدي القيود من الرغم وعلى .والمناسبات األعياد إحياء على خاللها

 هذه في حتى الجماعة روح على والحفاظ مالئمات, طرق تواصل جديدة بإجراء تقوم االجتماعية

  شعورنا بالرفاه.على هويتنا، و على فظاإن قدرتنا على فعل هذا األمر تح. األوقات

 

 في المتمثل، الثقافي السياق في التحدي فإن، واالجتماعي االقتصادي، الصحي السياق في الحال هو كما -

 المجموعات بين مشتركا اآلن أصبح قد، األعياد أوقات في واالنتماءبروح الجماعة  شعور على الحفاظ

 والتحديات االحتياجات فهمو رؤية لنا تيحت مصيرية شراكة هنالك .العالم وحول إسرائيل في المختلفة

 التضامن عن التعبير, الدعم و االحترام تقديم المهم من .أيضا المختلفة مجموعاتال أعضاء تواجه التي

 مجموعتنا. تجاه ذلك عن نعبر كما تماما، األخرى االجتماعيةمجموعات ال تجاه
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 وأفالم مقاالت, صور – 1ملحق 
 

 
 

التقييدات  صالة العشاء والتراويح في موقف السيارات في يافا في ثاني أيام شهر رمضان المبارك بسبب: في الصورة

 وباء الكورونا. أزمة المفروضة خالل

 في يافا تزايد أعداد المصلين في صالة التراويح -لليوم الثاني :المصدر

 

 
 

كة ونائب رئيس الحركة رئيس القائمة العربية الموحدة في القائمة المشتر ,عضو الكنيست منصور عباس: في الصورة

 لروح ستة ماليين من اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة النازية. في ذكرى الكارثة يتلو آيات من القرآن, االسالمية
 

 الموحدة في الكنيست: آيات من القرآن لذكرى ستة ماليين من اليهود "رئيس القائمة العربية ": المصدر

https://yaffa48.com/?mod=articles&ID=44922
https://www.mekomit.co.il/%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%A8%D7%A2%D7%9E-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%9E%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%9E/


 

  جميع الحقوق محفوظة لمركز أكورد: علم نفس اجتماعي من أجل التغيير االجتماعي، الجامعة العبرية. ©

 

 
 

 
 

 المستورة العائالت على لتوزيعها ةغذائي طرود منح الخيرية:-حملة "احنا لبعض" في جمعية أمانينا التطوعيةفي الصورة: 
 )عيد الزيارة لدى الطائفة شعيب النبي عيد بمناسبةالطوائف المسيحية ولدى د المجي الفصح بعيد االحتفالمناسبة ب

 (.الدرزية
 

 صفحة الفيسبوك الخاصة بجمعية أمانينا: المصدر

 
 

 
 

 "zoom" احتفال عائلي بليلة عيد الفصح اليهودي عبر تطبيق: في الصورة

 هكذا احتفلت العائالت في اسرائيل في ليلة عيد الفصح" :المصدر

 

https://www.facebook.com/amaninaassociation/
https://www.facebook.com/amaninaassociation/
https://13news.co.il/item/news/domestic/articles/coronavirus-pesach-evening-1043893/
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 الضاءة فوانيس رمضان في الشرفات, ساحات بمناسبة شهر رمضان المبارك مبادرة لبلدية باقة الغربيةفي الصورة: 
  وأسطح البيوت بعد االفطار للتواصل والتضامن في ظل أزمة الكورونا.

 

 

 

 في الصورة: مقطع لعائلة خالل وجبة االفطار الرمضانية, تتواصل مع الجدة والجد عبر االنترنت خالل أزمة الكورونا. 

 "خليك في بيتك انت وعيلتك ". االسرائيليةالمصدر: حملة وزارة الصحة 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kfMPMgI6AqA
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ومتابعة الصلوات والتواصل  ,في البيوت بأحد الشعانين وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية في الصور: احتفاالت

 وباء الكورونا . بسبب تقييداتعبر االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي  العائلي

 

 التواصل شبكات طريق عن االحتفال :1المصدر 

 الكورونا بسبب الفصح بعيد االحتفال تظاهرات الغاء :2المصدر 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=273154790352221
https://www.youtube.com/watch?v=HbIdXvarOUk
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الغاء مراسم الزيارة السنوية التقليدية لمقام النبي شعيب لالحتفال في عيد الزيارة لدى الطائفة الدرزية بسبب في الصورة: 

 أزمة الكورونا.

 https://tinyurl.com/ybfdp2q4المصدر: 

 

 

 

 

 .المبارك رمضان شهر بمناسبة يتزين يافا أبيب تل بلدية مبنىفي الصورة:       

 المبارك رمضان شهر بمناسبة األولى للمرة تزينّ  ابيب تل بلدية مبنىالمصدر:      

 

 

 

https://tinyurl.com/ybfdp2q4
http://yomnet.net/?page=News&id=66843
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 موّجهة من رئيس بلدية كفر قاسم إلى رئيس بلدية بني براك  رسالة -2 ملحق

 

 
 
 
 

  6.4.20كفر قاسم تتضامن مع بني براك في ظل كورونا"، موقع إسرائيل اليوم، ': المصدر

 
 
 
 
 
 
 

https://www.israelhayom.co.il/article/749197
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 إلى رئيس بلدية بني براكرسالة  موّجهة من رئيس بلدية كفر قاسم  -2 ملحق
 

 نص الرسالة مترجم الى العربية:
 

 براك بني بلدية رئيس ،روبنشتاين أبراهام الراف حضرة
 : اإللكتروني البريد خالل من

 
 كوروناال وباء في المصير شراكة: الموضوع

 

 :والمحترم العزيز شريكي"
 أمام تحدي في قائدك الثابتة وقفتك في يدك على الشد في أرغب قاسم، كفر بلدية سكان عن وبالنيابة نفسي عن باألصالة

 سكان جميع حال هو كما قاسم، كفر بلدية بأن وصريح واضح بشكل لك أقول لكي اليوم إليك أتوجه إنني. كوروناال
 .األيام هذه في تخوضه الذي النضال في خدمتك في المدينة،

 هي بطبيعتها، األوبئة، إن. األيام هذه في مصير شراكة ظل في نعيش أننا نشعر ضمنهم، من وأنا قاسم، كفر سكان إن
 التباعد في تمثلت قد اآلن حتى كانت اجابتنا وقد سويا، جتماعاال في رغبتنا تستغل إنها. لحضريةا للحالة مضادة

 العزل ضائقة يكون ما بأكثر تواجه التي السكانية للفئات الخصوص وجه على صعبة حالة يخلق ما وهذا. االجتماعي
 جديدة طرقا نجد أن وعلينا حياتنا، نمط وجه وفي التضامن وجه في جديدا تحديا يضع الحالي التهديد إن. واالنعزال

 .إليه ينتسبون ومن المحلي المجتمع لتعزيز
 والتطوع المساعدة في رغبتهم أمامي ويطرحون يوم، كل في سكانها خدمة على يقومون ومن المدينة، سكان إلي يتوجه

 .براك بني سكان جيراننا، أجل من
 توفر أن وآمل. ومتنوعة كبرى مساعدة أقترح أن وبإمكاني خطير، بشكل قاسم كفر يهاجم لم الفيروس فإن الحظ لحسن
 يقف أمامنا. الذي الكبير التحدي هذاللتغل  جميعا لنا والنفسية الجسدية القوى بالعيد االحتفال روح
. طريقنا تعترض التي العاتية األمواج هذه اجتياز في لك شركاء نكون أن في نرغب قاسم، كفر سكان جميع مع إنني،

 .األمان برّ  إلى الوصول من هللا، بإذن سويا، وسنتمكن
 ".دينتكم خاللها من لنا يمكن التي الطرق في التناقش أجل من التواصل في تتردد أال أرجو

 االحترام مع
 بدير عادل
 قاسم كفر بلدية رئيس

 

 

  6.4.20كفر قاسم تتضامن مع بني براك في ظل كورونا"، موقع إسرائيل اليوم، ': المصدر

 
 

 

 

 

https://www.israelhayom.co.il/article/749197
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 التعليمية موضوع الوحدةلمزيد من المعلومات حول اثراء: مواد 

 
 رمضان بقدوم العالم حول مسلمون احتفى هكذا كورونا بسبب.. صور في .1
 المسيحية الشرقية تحتفل بـ"سبت النور" غداة عيد الفصح الطوائف .2
 بخصوص الشعائر الدينية في العالم  .3
 المساجد مغلقة، المطاعم ملغاة: العالم يحيي شهر رمضان بشكل غير مسبوق  .4
 
 

 

 (Padlet) للمعلّم/ة: توجيهات من أجل استخدام اللوح التشاركي

 

ومشاركة معلومات ومضامين مختلفة. يناسب هذا التطبيق عرض بادلت هو لوح تشاركي يتيح لكل تلميذ اضافة 

مواضيع وأفكار بواسطة طالب الصف، ويعتبر صلة وصل مهمة بين الملم/ة والطالب/ة. كما أنه يناسب تصنيف 

وتنظيم المعلومات، من أجل بناء ملف وظائف، "متحف رقمي"، وغيرها. يمكن عرض المادة بطرق مختلفة. مثال: 

 دردشة )حوار( وغيرها. لوح, جدول،

 

 

 فيديو إرشادي حول استخدام بادلت:

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

 

  هنا اضغط التطبيق اهذ على يحتوي الذي الموقع إلى 

 

 https://padlet.com/gallery: األعمال واألمثلة/لالطالع على معرض 

 

https://www.dw.com/ar/%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/g-53282138
https://palsawa.com/post/255363/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-%D8%A8-%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%AD
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5703695,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5703695,00.html
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-MAGAZINE-1.8801900
https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-MAGAZINE-1.8801900
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://ecat.education.gov.il/padlet
https://padlet.com/
https://padlet.com/gallery

