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األعياد والمناسبات 

 في زمن الكورونا
 

كيف تنعكس قدرة 

المجموعات على التأقلم 

والتضامن االجتماعي من 

خالل األعياد والمناسبات في 

 زمن الكورونا؟



 نرى كيفية
المجموعات مختلف تأقلُم 

االجتماعية في إسرائيل 
واحياء مع الوضع 

 المناسبات تحت القيود

 ?מה נעשה בשיעור

 نتعّرف على أمثلة
للتضامن االجتماعي 

استناداّ على المواجهة 
 .المشتركة خالل األزمة



 مهمة تحضيرية للدرس/ 

 المناسبات/األعيادإرسال صورة تمثّل الطريقة التي قاموا من خاللها بإحياء أحد ة /مطلوب من كل تلميذ
 .خالل أزمة الكورونا

 .ة/لدى كل تلميذ«  روح الجماعة»الشعور ِب على الصورة أن تعبّرعن 
 .، أو على المستوى القومي(وغيرهاشبيبة حركة / مدرسة )ممكن أن تكون عائليّة، مجتمعيّة « روح الجماعة»

 .من الممكن التعبيربواسطة وصف كالمي لصورة خيالية

 اآلن سوف نعرض الصور



 :تأملوا الصور وأجيبوا عن األسئلة التالية
 
 

ين إلى /أية مشاعر وأفكار تخطر في بالك حين تنظر

 الصور؟ 
 

هل هنالك مميزات مشتركة؟ إن كانت اإلجابة نعم، فما 

 هي؟
 

ما . هذا العامالمناسبات /عياداألما الذي ظهر في صور 

هي المالئمات والتغييرات التي حدثت تحت القيود 

المفروضة بسبب الكورونا، مقارنة بإحياء األعياد 

 والمناسبات في األعوام الماضية؟
 

ين معها على وجه /هل هنالك أية صور تجعلك تتواصل

 الخصوص؟ لماذا؟
 

 
 

 عرض ومشاركة الصور : القسم أ  /
 االجابة عن األسئلة

 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب/ 
 مشاهدة الصور واالطالع على المقاالت

 :وأجيبوا عن األسئلة التالية تأملوا الصور التي أمامكم
  

 ن بشكل خاص؟ ِلماذا؟/أو أثار مشاعركمن /لفت انتباهكمهل هنالك صورة أو مقال 
 

كيف تأقلموا في الديانات المختلفة مع الواقع الجديد؟ أية تغييرات حصلت وأية طرق تم 

في األعياد والمناسبات، في «  روح الجماعة»الشعور ِب العثورعليها من أجل الحفاظ على 

 ظل القيود المفروضة بسبب الكورونا؟
 

ما هي أوجه الشبه بين الطرق التي أحيا بها أتباع الديانات المختلفة أعيادهم أومناسباتهم في 

هذه الفترة؟ هل عثرتم على قواسم مشتركة بين طريقة قيامكم مع عائلتكم بإحياء األعياد أو 

 المناسبات وبين األمثلة التي أمامكم عن الديانات المختلفة؟ 
 

ن أمثلة فيها تعبيرعن المساعدة أو التعبير عن التضامن بين الفئات أو األديان /هل رأيتم

 المختلفة؟ ماذا شعرتم تجاهها؟ ما هو رأيكم بها؟
 
 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : بالقسم  
 الصورمشاهدة 

 
 
 

صالة العشاء والتراويح في موقف السيارات في يافا في ثاني أيام شهر : في الصورة

 .رمضان المبارك بسبب التقييدات المفروضة خالل أزمة وباء الكورونا
 

 48كل الحقوق محفوظة ليافا 

 



 
 
 

  
عضو الكنيست منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في القائمة المشتركة ونائب : في الصورة

يتلو آيات من القرآن في ذكرى الكارثة لروح ستة ماليين من اليهود الذين لقوا , رئيس الحركة االسالمية

 .النازيةحتفهم في المحرقة 

 כל הזכויות שמורות לערוץ הכנסת

 

 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : بالقسم  
 الصورمشاهدة 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 مشاهدة الصور 

 
 
 

منح طرود غذائية : الخيرية-في جمعية أمانينا التطوعية" احنا لبعض"حملة : في الصورة

لتوزيعها على العائالت المستورة بمناسبة االحتفال بعيد الفصح المجيد لدى الطوائف 

 (.عيد الزيارة لدى الطائفة الدرزية)المسيحية وبمناسبة عيد النبي شعيب 
 

 كل الحقوق محفوظة لجمعية أمانينا

 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

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

 הזכויות שמורות לרויטרסכל   

 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

بمناسبة شهر رمضان المبارك الغربية والمركز الجماهيري لبلدية باقة مبادرة : في الصورة

ساحات وأسطح البيوت بعد االفطار للتواصل , الضاءة فوانيس رمضان في الشرفات

 .  والتضامن في ظل أزمة الكورونا

 محفوظة لبلدية باقة الغربيةكل الحقوق 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

 محفوظة لوزارة الصحة االسرائيليةكل الحقوق 

تتواصل مع الجدة والجد عبر , مقطع لعائلة خالل وجبة االفطار الرمضانية: في الصورة

 .  االنترنت خالل أزمة الكورونا
 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

 محفوظة لقناة الجزيرةكل الحقوق 

, احتفاالت بأحد الشعانين وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية في البيوت: في الصور
ومتابعة الصلوات والتواصل العائلي عبر االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي بسبب 

 .تقييدات وباء الكورونا 
 

 محفوظة لقناة مكانكل الحقوق 



 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

4q2https://tinyurl.com/ybfdp 

الغاء مراسم الزيارة السنوية التقليدية لمقام النبي شعيب لالحتفال في عيد الزيارة : في الصورة

 .لدى الطائفة الدرزية بسبب أزمة الكورونا
 

https://tinyurl.com/ybfdp2q4
https://tinyurl.com/ybfdp2q4
https://tinyurl.com/ybfdp2q4
https://tinyurl.com/ybfdp2q4


 تغييرالعادات والتضامن االجتماعي في فترة األعياد والمناسبات : القسم ب
 الصورمشاهدة 

 
 

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

66843http://yomnet.net/?page=News&id= 

http://yomnet.net/?page=News&id=66843
http://yomnet.net/?page=News&id=66843


  دراسة حالة: الشراكة في المصير والتضامن –القسم ج/  
 قراءة

رسالة الدعم والتضامن التي أرسلها رئيس بلدية كفر قاسم لرئيس بلدية  اقرأوا

 :وأجيبوا عن األسئلة التي تليها, بضعة أيام قبل عيد الفصح, بني براك





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

  
 الكوروناشراكة المصير في وباء : الموضوع

  
 :شريكي العزيز والمحترم"

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن سكان بلدية كفر قاسم، أرغب في الشد على يدك في وقفتك الثابتة كقائد في أمام 

إنني أتوجه إليك اليوم لكي أقول لك بشكل واضح وصريح بأن بلدية كفر قاسم، كما هو حال جميع . تحدي الكورونا

 .سكان المدينة، في خدمتك في النضال الذي تخوضه في هذه األيام
إن األوبئة، بطبيعتها، هي . إن سكان كفر قاسم، وأنا من ضمنهم، نشعر أننا نعيش في ظل شراكة مصير في هذه األيام

إنها تستغل رغبتنا في االجتماع سويا، وقد كانت اجابتنا حتى اآلن قد تمثلت في التباعد . مضادة للحالة الحضرية

وهذا ما يخلق حالة صعبة على وجه الخصوص للفئات السكانية التي تواجه بأكثر ما يكون ضائقة العزل . االجتماعي

إن التهديد الحالي يضع تحديا جديدا في وجه التضامن وفي وجه نمط حياتنا، وعلينا أن نجد طرقا جديدة . واالنعزال

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

 .والتطوع من أجل جيراننا، سكان بني براك
وآمل أن توفر . لحسن الحظ فإن الفيروس لم يهاجم كفر قاسم بشكل خطير، وبإمكاني أن أقترح مساعدة كبرى ومتنوعة

 .روح االحتفال بالعيد القوى الجسدية والنفسية لنا جميعا للتغل هذا التحدي الكبير الذي يقف أمامنا
.  إنني، مع جميع سكان كفر قاسم، نرغب في أن نكون شركاء لك في اجتياز هذه األمواج العاتية التي تعترض طريقنا

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

 مع االحترام
 عادل بدير

 رئيس بلدية كفر قاسم
 

 :نص الرسالة مترجم الى العربية / 
 



   دراسة حالة: الشراكة في المصير والتضامن –القسم ج/   
 االجابة على األسئلة

 

ن، باختيار هذا التوقيت لكتابة الرسالة، قبل عيد /لماذا قام رئيس بلدية كفر قاسم، حسب رأيكم

 الفصح؟ أية رسالة رغب في تمريرها؟
 
 

ما هي شراكة المصير هذه حسب ". شراكة المصير في وباء الكورونا"عنوان الرسالة 

ن؟ ما هي أوجه الشبه بين سكان كفر قاسم العرب وسكان بني براك اليهود، في سياق /رأيكم

 ؟مواجهة أزمة الكورونا؟ ما هي أوجه االختالف فيما بينهم
 

التهديد الحالي يضع تحدياً جديداً أمام التضامن "في رسالته، كتب رئيس بلدية كفر قاسم بأن 

 :"  وأنماط حياتنا ، وعلينا أن نجد طرقا جديدة لتعزيز المجتمع المحلي والمنتسبين إليه
  

 كيف يمكن لبلدية بني براك أن تعبر عن تضامنها تجاه المجتمع المحلي في كفر قاسم؟ -
 

بأية طرق جديدة يمكن التعبير عن التضامن وتعزيز أفراد المجتمعات , ن /حسب رأيكم -

في هذه األيام، كما فعل رئيس بلدية كفر قاسم؟ فّكروا في مثال البالد المحلية  المختلفة في 

 .مشابه
 



  دراسة حالة: الشراكة في المصير والتضامن –القسم ج/     
 تلخيص

  
 

 
الشراكة في المصير الرسالة تسلّط الضوء على 

,  اليهود) وأوجه الشبه بين المجموعات المختلفة
هؤالء (. وغيرهم العلمانيون, المتدينون, العرب

والتقييدات التي  جميعاً يواجهون تهديد الكورونا

وجميعهم مطالبون بمواجهته معاً من , تسبّب بها

 .خالل التضامن والدعم المتبادل
 

تغيير األنماط الحياتية خالل فترة الكورونا يجبرنا 

أن نكون ذو مرونة وأن نفكر في طرق جديدة على 

في إطار األسرة، المجتمع  –لدعم أحدنا اآلخر

وبين الدول في ، بين المجموعات المختلفةالمحلي، 

 .العالم
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لالحتفاء باألعياد والمناسبات في استعرضنا طرًقا مختلفة 
، فإن التقييدات وأدركنا أنه على الرغم من زمن الكورونا، 

وتحافظ على تتأقلم، تقوم بالمالئمات المجموعات االجتماعية 
 .الشعور بروح الجماعة

هو احتياج مشترك « روح الجماعة» الشعور بِ لقد رأينا أن 
الشراكة في المصير بين المجموعات ، ومن خالل للجميع 

لدينا الفرصة إلظهار التضامن والمساعدة المختلفة في البالد، 
 .المتبادلة بين المجموعات خالل األزمة

 تلخيص الدرس



 !الى اللقاء في الدرس القادم


