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 المجيد الميالد لعيد فعالية

 

 صالح محمود صفية: وإعداد كتابة

 

 :ةـمد  ـقـم

 انمناسبت ، وهماةرأس السنة الميالديّ عيد الميالد المجيد ويسّرنا أن نقّدم لكم هذه الفعاليّة حول 

لرموز هذا العيد وقي ِمه مكانة خاّصة في قلوب و ة كّل إنسان مسيحّي،في حيا تانمهمّ 

رفات وفي األنوار في البيوت وعلى الشّ  تتألأل هذا العيدلمناسبة  اد  يتمهالمسيحيّين في العالم. 

 عيد.الا بمع   وافرحية لحبّ هل واأليجتمع األف ،الطرقات

ون بعيد الميالد، كان المسيحيّ  احتفالك هنا نلم يك رون الثالثة األولىالق في: دـيـعـخ الـاريـت

االحتفال بميالد  تم  ولم ي ،و القيامةأي عيد الفصح أ ؛يحتفلون فقط بذكرى موت وقيامة المسيح

حسب  ) كانون أّول 25ن ن مختلفي  قد ظهر هذا العيد في تاريخي  ل . في القرن الرابعالمسيح إاّل 

المذكوري ن كانت  نالتاريخي   في(. التقويم الشرقّي  حسب )كانون الثاني  7 ( و غربيّ التقويم ال

ون بعيد احتفل اليونانيّ  .م ق. 239فمنذ عام  ،ة بعيد الشمس، وبعيد النوراحتفاالت وثنيّ  تقام

 كانون الثاني. 7النور الذي ينمو وبميالد الشمس في 

وأخذت  ،ةمسيحيّ  يمعانة لتصبح ة أرادت الكنيسة تبديل هذه المعاني الوثنيّ مع انتشار المسيحيّ 

 .المسيح ضافت الكنيسة ذكرى ميالدأأو عيد الظهور، ثم  تحتفل بعيد األنوار
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 :دافـاأله

 .عيد الميالد المجيد معاني رموزب أبناء الشبيبة والطاّل  ي  عِ أن ي   

 .المجيد عيد الميالد ب باستياا  قيمِ أن يقوم أبناء الشبيبة والطاّل  

 .ورموزه عيد الميالد المجيدم قي   فهم العالقة بينب بأبناء الشبيبة والطاّل  أن يقوم   

 

 ة:ـَدفـهـتـسـمـة الـئـفـال

 .ةة والثانويّ ب المدارس اإلعداديّ أبناء الشبيبة وطاّل  

 

 ة:ـيـنـزمـدة الـمـال

 .دقيقة 45 

 

 :دةـاعـسـم واد  ـم

 .عيد الميالد المجيد رموز -لالملحق األوّ  

 .عيد الميالد المجيدم قي   -الملحق الثاني 

 ة:ـي  ـالـعـفـر الـيـس

 :كـامـل الـهـيـئـة -ىـلة األولـرحـمـال

ل إجاباتهم على ؟ ويسجّ عيد الميالد المجيدالمشتركين: ما هي رموز  ي/ المرشديسأل المربّ 

، يسوع المسيح طف ،مغارةال ،شجرة الميالد :اللو   الرعاة، لنّجارا يوسف ،مريم العذراءال 

 .المالئكة ،الخراف ،بابا نويل ،البقرةالجرس،  ،النجمة ،المجوس

؟ الرحمة، يسوع المسيحى بها أو القيم التي تحلّ  عيد الميالد المجيديسألهم: ما هي قيم  ثمّ 

بّ التفاني، التاحية،  ة،محبّ المقاومة الشّر، الصبر، الشجاعة،  قــ  ل، التسامح، ـل، التحمّ الـتــ 

 التواضع، اإليثار، البـِّر.
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 :ردي  ـف -ةـيـانـثـاللة ـرحـمـال

 -أو يرسلهما إليهم عبر الواتس مشتركال الثانيو ن األّولــ يقـحـلـمـال المرشدي/ ع المربّ يوزّ 

أن يجد عالقة بين قيمة ورمز، وأن يكتب باختصار حادثة كان  كل واحد ويطلب من أب

ا عليها تتعلّق بهذا الرمز أو   .أو بكليهما تلك القيمةبشاهد 

 :رةـيـغـات صـوعـمـجـم -ةـثـالـثـاللة ـرحـمـال

، يجتمعون عااءأ 5 -4نة من مجموعات صغيرة مكوّ المشتركين إلى  المرشدي/ المربّ م يقسّ 

 .في مكان أو في غرفة " زوم " إذا كان تمرير الفعالية يتّم بطريقة التعلم عن بُعد

ا عليها الحادثة التيعن مشترك داخل المجموعة الصغيرة  كلّ  حكيي وعن أهّميّة  كان شاهد 

قون عليها يتفّ واحدة حادثة مجموعة كل  عااءأ. يختار الرمز والقيمة اللّذين اختارهما

ليتحّدث عن ا مجموعة مندوب   تختار كلّ . ةالهيئ كاملعرضها أمام  ه من المهمّ ويعتقدون أنّ 

اش ــقـنـلـل دانيّ ـوجـوال ريّ ـكـفـاج الـتـنـ، الةكاملالمجموعة الليعرض، أمام الرمز والقيمة، و

 .الذي دار داخل المجموعة

 :ـةئـيـهالـل مـاـك -ةـعـرابـاللة ـرحـمـال

للنقاش الذي دار داخل والوجدانّي  ، النتاج الفكريّ كامل الهيئةمندوب، أمام  كلّ يعرض 

 :التالية باألسئلة باالستعانة ـانـقـاش   المرشدي/ المربّ  يدير ثمّ . المرحلة السابقة خالل المجموعة

 :اشـقـنـلـة لـلـئـأس

ا، ل هل هناك .1  ؟التصّرف وفق القيم األخالقيّة قاءثمن، دائم 

 ؟التمّسك بالقيم األخالقيّة لقاء هل هناك مردود إيجابيّ  .2

 ؟مردود إيجابّي لذلك ،ادائم   ،هل هناك .3

، فيه عدد الذين يتحلّون بقيم عيد الميالد؟ للمجتمع لو ماذا سيحدث .4  انعدم، أو قـ ل 

 ن بقيم عيد الميالد؟و  ـــ  كـ ثـُر  فيه عدد الذين يتحل للمجتمع لو ماذا سيحدث .5

 كيف يمكننا نشر رسالة عيد الميالد؟ .6
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 :رموز عيد الميالد -لالملحق األو  

 

 

 

 

 

 

 

    

  :يسوع المسيحى بها أو القيم التي تحل   عيد الميالد المجيدقيم  -الملحق الثاني

 

 ـلـقـَـب  ـ ـ الـت
 ةمحب  ال

 التضحية

 لالتحم  

 اإليثار

 التواضع

 الرحمة

 التسامح

 الشجاعة
 الصبر

 بـِر  ـال

 ر  لشومة اامق

 التفاني

 

 مغارةال

 اًل يسوع المسيح طف

 مريم العذراء

ارا يوسف  لنج 

 المجوس الرعاة

 المالئكة

 البقرة

 بابا نويل

 الخراف

 النجمة

 رسالج
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 : הפעלההתקציר 

مـه الـِمـيـالد عـيـد ُرُمـوزُ  :שם ההפעלה قِـيـ  ִקיִַּמהִ  ַאְלִמיָלאד ִעידִ  רֹומּוזֹו ) و   ִעידִ  רֹומּוזֹו -ּוַּ

ִקיִַּמהִ  ַאְלִמיָלאד  .וערכיו המולד חג סמלי ( ּוַּ

של ההפעלה הינה בני הנוער ותלמידי בתיה"ס העל יסודיים כאשר  אוכלוסיית היעד

ת יונושא משמעובהנוער  -הגברת המודעות של התלמידים ושל בניהמטרה שלה הינה 

הקשר כן לברר את  -, כמוסמלי חג המולד והערכים המוסריים הקשורים לחג ולישוע

  .ברוח ערכי חג המולד נהג ולפעולכן, עידודם להת -ועל ם אלה,ערכיבין סמלים ובין 

עבודה סדנאית  מבוססת עלמתחילה בהקדמה היסטורית אודות החג, והינה ההפעלה 

 .המדורגת מעבודה אישית אחריה עבודה בקבוצות ולבסוף מליאה

ר אירוע הקשוכמתודה, מתבקשים המשתתפים לספר על אירוע בחייהם בו היו עדים ל

רים בעיניהם אחד לשני ובאחד מסמלי חג המולד, המשתתפים בוחרים סמל וערך הקש

משמעויות המחנך/ המדריך, עם המשתתפים, בירור בשלב הראשון מקיים  .ולאירוע

בשלב השני . / בריסטול/ מסךלוחעל אותם , ורושם חג המולדשל והערכים הסמלים 

או ישלח אליהם  (חג המולד  סמלי חג המולד וערכי ) :נספחיםהשני את להם יחלק 

כל משתתף כותב  אּפ במידה והעברת ההפעלה מתבצעת בשיטת הלמידה מרחוק. -בווטס

י ליש. בשלב השוערך חשוב בעיניואחד בקצרה אירוע שהיה עד לו ובוחר סמל 

דנות קבוצות ה במקום פיזי או בחדרי זּום. המשתתפים לקבוצות קטנות מתחלקים

. כל בסיפורים ובאירועים האישיים של חבריה ויחד בוחרים סיפור אחד להציגו במליאה

קבוצה בוחרת נציג מבין חבריה אשר תפקידו להציג בפני המליאה את הסיפור ואת 

הנציגים מציגים והמחנך/ י עירבבשלב ה התוצר המחשבתי והרגשי שבמהלך הדיון.

  המדריך ינהל דיון בעזרת השאלות לדיון.
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