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 حولّالتقييم 

 

 :مةدّ المق

مسيئة ضدّ  اتوالسلوكيّ  المواقف عن التعبير في تنعكسنشهد تركيبة مجتمعيّة معقّدة تثير صراعات حضاريّة  ،األخيرة األسابيع في

تمع اإلسرائيلّي. يحدث هذا التعبير ضمن دوائر مختلفة، في لقاءات المجموعات وفي الحيّزات االفتراضيّة المج في مجموعات مختلفة

 .ةالشدّ  متفاوتة حاسيسأو بمشاعر امنّ  واحد كلّ  األحداث هذه غمرت. يهود والعرببين ال ةجتماعيّ اال التواصل شبكات على

 بعد واألفكار والعواطف والمشاعر الشخصيّ  للتعبير تخصيص حيّز المهمّ  من ،المدارس إلىطّّلب وال التدريس هيئة أعضاء عودة مع

 .األحداث هذه

للقيمّوكبالغينّمؤث رينّالذينّيدعمونّاألوالدّوالشبيبةّللتعاملّمعّهذاّالواقعّّكقادةّأنفسهمّتعريفّالتربويّ ّالسلكّفيّالعاملينّعلى

ّمنّالتسامحّوتقليلّأفكارّمسبقةّودعمّحوارّ ّومنعّحاالتّالعنفّواألذىّودعمّجو  المعق دّبصورةّمثلى،ّلتقويةّالجانبّالعاطفي 

ّمحترم.ّ

ّمنّفيتأل ّّ،مجتمعّمنّجزءّهبأن ّّالفردّشعورّتنميةّإلىّالحاجةّىعلّالتركيزّتمّ ّ،أدناهّالمعروضةّواألنشطةّالدروسّطاتخطّ مّفي

ّلناّالمشتركّالقاسمّتعزيزّمعّرخاآلّبهّليتقب ّّحياةّأسلوبّلتعزيزّةشخصي ّّةمسؤولي ّوّالتزامّولديهّعنه،ّنيالمختلفّوكذلكّنيالمتشابه

.ّالمتبادلّوالضمانّةي ّنساناإلّةوالمحب ّّنساناإلّكرامةّعلىّوالحفاظّوالعنصريةّوالتحريضّالعنفّظواهرّيدينّمشتركّقاسم.ّجميعًا

 .القاعدةّهذهّإنشاءّفيّةمهمّ ّمكانةّالتعليمّجهازول

ّاليقظةّنداءّإلىّيحتاجونّ-ّةويهودي ّّةديمقراطي ّّ،ةوالديمقراطي ّّاليهوديةّإسرائيلّ،إسرائيلّمواطنو:ّ"ريفلينّالرئيسّتعبيرّحدّ ّعلى 

ّالفوضىّبهاّتعمّ ّدولةّتكونّلن.ّ"بالغيرةّنشعرّلن.ّواللطفّالرحمةّورؤياّ،إسرائيلّأنبياءّورؤيةّ،االستقاللّوثيقةّفيّإسرائيل.ّاليوم

ّتصريحات."ّ)اجميعًّّلناّوطننا.ّبيتناّوستظلّكانتّ،إسرائيلّدولة.ّوعدالةّ،تسامحّ،ةحري ّّ،وقانونّسيادةّدولةّتزالّوماّكانتّدولةّبل

 (.2015ّأغسطس1ّّفيّصهيونّميدانّفيّالعنفّومناهضةّللتسامحّمسيرةّفيّريفلينّرؤوفينّالرئيس

 .،ّالمرحلةّالثانوي ةةي ّعداداإلالمرحلةّ:ّمجموعةّالهدف

 

 ّللدرسّعلياالّاألهداف

 .ةالمدنيّ  ةمسؤوليّ وال والمشاركة التضامن: ةوديمقراطيّ  ةيهوديّ  كدولة إسرائيل دولة وراء تكمن التي والقيم المعرفة وتعزيز صقل.1

 .فرد لكل ةوالمدنيّ  الشخصية ةمسؤوليّ وال جتماعيّ اال التضامن لتعزيز الممكنة اإلجراءاتطّّلب ال سيناقش. 2

 بأعقاب مشاعرهم عن والتعبير ثبالتحدّ  للمعلمين سمحنا أن بعد أدناه المعروضة ةالتعليميّ  السير وفق السيرورة يجب :للمرشد تعليمات

 .الغرفة في اآلراء نسيج وتحديد بالمشاركة السماح المهمّ  من. األخيرة األحداث
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 .ةاالبتدائيّ  فوق لطّّلب المرحلة للدروس اتطخطّ م ثّلث تقديم يتمّ ، ةالعمليّ  استمرار إطار في

 المسؤولّية وتشجيع اإلسرائيلّي المستقبليّ  للمجتمع ةاإليجابيّ  النظرة وتعزيز، التضامن جوانب على زناركّ ، هذه الدروس اتطخطّ م في

 .ةوالمدنيّ  ةالشخصيّ 

حول المواضيع  الحوار التربويّ  –م الهادفالعام: البرنامج الوطنّي للتعلّ  المدير مراجعة منشور إلى جانب األنشطة المتنّوعة، من المهمّ 

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K .المختلفة

2014-1-1-9-2-2.htm 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-9-2-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-9-2-2.htm
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"شيفي" – في الصفوف داعمالحوار ال  

 

األعّزاء، أعضاء الّطواقم التّربويّةو في الخدمات النّفسيّة االستشاريّة نوعاملال  

 األيّام هذه خالل والتّواُصل االستقرارو الحمايةلهم  وفّرت ركيزةً  نكون، ولطالبنا ُمساعدةمن أجل  التّربية جهاز في كعامليننسعى جاهدين 
 منو ُمباِشر، بشكلِ  الواقِع لهذا طالبنا ينكشف .واألفكار الَمشاعر من العديد بهم يُثيرحيث  ببسيط، ليس لواقع   طالبنا ينكشف. العصيبة

 اصريحً  اِحوارً  نُجري أن الُمهمّ  من. قومون بهاي وُمتعّددة ُمختلفةتداخل  قائطرمن خالل و العائليّة، النّقاشاتو اإلعالم، وسائل خالل

 على ويُشّدد القويّة الَمشاعر حتواءا في يُساعدهم للِحوار حيّز قل  خَ  الُمهم من. الوضع ُمعالجة ، وذلك من أجليَجري ما حول هممع اوصادقً 

يتّم  وبهذا األتراب، لمجموعة اإلصغاء من رللِحوا اآلمن الحيّز هذاسيمّكنهم  .الَوضع هذا مع لتّعاُملا ى الّتي يملكونها من أجلقُولل الوعي

 ،باإلضافة إلى ذلك .بأسرها والّدولة ،الُمجتمعأو  الّصف، في ، سواءجتماعيّ اال والتّعاُضد نتماءباال الّشعورو ،جتماعيّ اال التّماسك تعزيز
. الِفعل ردود من ةوذكيّ  ناجعة اتآليّ  وتطوير الواقع تحّديات مع التّعاُمل فيطاّلب ال الحوار هذا يُساعدس  

وإن كان الحديث بيننا معقًّدا وينطوي حتّى . سنواجه ونتغّلب معًا على ما يجري، كصّف، وكمجتمع مدرسيّ سنقول ونكّرر: نحن هنا معًا 

علّم والحياة معًا.التّ في  تابعنسننطلق لومن هنا على مشاعر غامرة،    

. الّطالب جيلو الّصفّ  تركيبة ياُلئم بما ُعمقه، وَمدى الحوار طابِع بُخصوص الُمختلفة عتباراتاال فحص يجب  

من الُمهم أن يُجَرى الِحوار في أعقاب األحداث األخيرة في المجتمع اإلسرائيلّي داخل المدارس باللّ غتين العبريّ ة والعربيّة. من الُمهمّ  أيضً ا 

 نقاط على الحوار يرتكزس ذلك، على بناءً . عليه كانت ما لىإ كةالُمشترَ  ةالمدنيّ  الحياة نسيج ونحن نطمح إلى إعادة الِحوار هذا نُجري أن

:مثاًل  ،عديدة  

  .خاصّ  بشكل   ُمعيّن هدف تحقيق أو عبيرللتّ  كوسيلةباستخدامه و عام، بشكل   العنف أشكال كلّ ب مطلقال التّنديد .1

 .وتشجيع ذلك الحالي الوضع إزاء واألفكار الَمشاعر عن للتّعبير الحاجة تفّهم .2

 . لقانونا وفقو ،اجتماعيّ  وتكافل كتراثاب التّصّرف علىطاّلب وال البالغين بقُدرة الثّقة عن التّعبير .3

أنتم تملكون  إلى أن تقودوهم، وينتظرون ذلك.طاّلب ، ويحتاج المؤثّرين وبالغين للتّغيير وكالءو قادة التّربية جهاز في نيعاملتُعَّدون ك

 مشاعرهم تمييزمن طاّلب لا يتمّكنّشعورّي سال -التّربويّ  الحوار هذا من خالل. مكطاّلب مع ِصلة يوذ داعم ِحوار إدارة على القدرة

 وتوفير طالبنا على لألفضل لتّأثيرفي ا قُّوتنا هو الِحوار هذا. األخرى لألصوات وسيصغون ،من النّاحية االنفعاليّة ُمنّظم بشكل   وأفكارهم

 جميعوب ن،وَمرِ  ُمستمر بشكل   الِحوار هذا جَرىيُ  أن نبغيي .عليه عتماداال يمكنهم من هناك أن تنظيم انفعاالتهم، وتذكيرهمو لهم، الحماية

 أو الّشخصيّة اللّقاءات في بُعد، عن الهاتِف رعب   أو تزامنيّ  بشكل   ،(للمدارس العودة عند) الّصفوف في وجاهيّ  بشكل   الُمتاَحة، وسائلال

 وتمكينهم الُمشاركة عدم يختارون الذينطاّلب ال حتراماو والتّحّدث، للمشاركة طالب لكلّ  والمالئِم الّصحيح الحيّز توفير الُمهمّ  من. الجماعيّة

. الّطالب ألولئك صغيرة مجموعات أو بأزواج للحوار فُرص خلق المحبّذ من. ذلك من  

 

 الطاقم التّربويّ 

، حيث يوجّهه أحد العاملين في (خالل لقاء  صباحيّ  عب ر الّزوم أو)من المهّم أن يُجَرى لقاء مسبق مع الطاقم التّربوّي قبل الّدخول إلى الّصفوف 

نقوم باالستعداد للّدخول للّصفوف من خالل هذا اللقاء، حيث نشارك بما يساورنا من شكوك ومشاعر وأحاسيس . الخدمات النّفسيّة االستشاريّة

   .وأفكار

:إليكم بعض النّقاط المهّمة للقاء مع الطاقم  

وسيلة ومورًدا نستخدمه فيما  جتماعيّ سيكون التّكافل اال. المهّمة معًا، وبأننا سنعمل كطاقم متماسك ذي حصانة تنظيميّةنذّكرهم بأننا في هذه  .1

 . بيننا، كما أننا لن نترك أيًّا من طالبنا وحده، لن يُتَرك أّي منّا وحده أيًضا

شعورّي -ن إلجراء حديث تربويّ وي نشعر بأننا أقوى ومستعدّ نُشِركهم بأننا نحن أيًضا نخوض تجارب ليست سهلة، حيث تستوجب معالجة ك .2

 . ي الصفّ ف

إلى حديث منّظم ومهنّي يُجَرى طاّلب يحتاج ال. سيذّكرنا إجراء الحديث مع الطاقم بأننا نجريه في الصّف انطالقًا من سُلطتنا التّربويّة والمهنيّة .3

  .هّميّةمعهم من قِبَل شخصيّة ذات أ
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  .خوضها في الطاقم موازية للّسيرورة الّتي سنخوضها في الصّف، وقد تمنحنا هذه التّجربة إحساًسا بالثّقة والقدرة الذاتيّةالّسيرورة الّتي سن .4

ل بين الجانب الشخصّي والجانب . مهنيّة هّميّةأ ونحن نعمل انطالقًا من إحساسنا بأننا نحمل رسالة وبأننا ذو .5 هذا اإلحساس سيساعدنا في الفَص 

ل مهّم ألنه يساعدنا في أن نكون قدوة، كما أنه يمنحنا الّشعور بالحماية لكوننا نتمحَور في المهّمة الم. الذي سنؤّديه اآلنالمهنّي  ة لقاهذا الفَص 

   .ناعلي

المشاركة بعد إجراء الحديث مع الطالب، وأن باإلمكان التّوجه للمستشارة أو االختصاصيّة النّفسيّة للمشاورة، سواء من أجل  هّميّةسنشير إلى أ .6

  .الذين نعتقد أنهم يحتاجون للمساعدة، أو من أجل المشاركة الّشخصيّة والتّفكيرطاّلب ال

 

والطالبات طاّلب ال  

  الِحوار؟ هذا نُدير كيفَ 

 .جري حديثًا حولهن أن الّسهل من وليس ،وُمعقّد ُمؤلمو حّساس الموضوع نَعَم،": للّطالب نقول .صريحبشكل و فافيّةبش الِحوار نُدير .1

 التّغلّبفي  سننجحف حّدثالتّ  في نجحنا وإن التّعقيدات، هذه حتواءا على بقُدرتنا نؤمن ألنّنا عنه نتحّدث أن خترناا تََرون، كما هذا، ومع
 . "المسدود الّطريق من والخروج كذلك، الّصعبة الَمشاعر على

 فيه بما أقوياء امعً  هنا نحن. أنفسنا على الحفاظفي  جميعنا وبقّوة بكم نؤمن نحن": للّطالب نَقول .الثّقة ونُعيد األمل ثّ نب أنإلى  نطمح .2

 محيطناو لداخلنا الُهدوء وسيعود ستتحّسن الحالة بأنّ  وأمل إيمان لدينا. ونواجهها الّصعوبات مع لنتعامل ونُصغي، لنتحّدث الكفاية

 . "وَنتَشاَرك نُشارك ، بللوحِدنا نبقى ال اللّحظة، تلكحتّى . اسريعً 

نعمل على تفادي المشاعر الغامرة، واإلفراط في منح المعلومات غير . نعبّر عن أنفسنا بشكل مراقب ومدروس، وبصوت هادئ .3

 .للجيل الضروريّة وغير المالئمة

نقوم الحقًا بطرح أسئلة . نصغي إليهم بشكل تامّ على التّعبير عن مواقفهم، وطاّلب نتيح المجال لحديث مفتوح وآمن، ونشّجع ال .4

  .ربويّة الّتي نوّد إيصالها لهمللتوّسع، ثم نقوم بعد ذلك بنقل الرسالة التّ 

 حّساسين نكون أن جاهدين ونعمل ها،نيستخدمو تيالّ  واألوصافطاّلب ال لقصص األحكام إصدار وبدون بحساسية نُصغي .5
 .الّطالب يقوله ال ما بخصوص

 ينّدد الذي الُمتفائل الّصوت نسمع أنّنامن  نونتيقّ  لألفضل، وُمؤثّر معنى ذي حوار لَخلق الّصفيّة المجموعة لقّوة الَمجال نُفِسح .6
 .الّصف داخل واضح بشكل   بالعنف

 .الموضوع بهذا برأيهم ترتَبِط تيوالّ  أخرى، ُمعقّدة حياتّية أوضاعو بمجاالت لُمشاركةمن أجل اطاّلب لل الَمجال نُفِسح .7

 

عنها؟ سنُجيب كيف األسئلة، من العديدطاّلب ال سيسأل   
 ."ا؟قريبً  سينتهي الوضع هذا أن عتقدأ كنتُ  إن لينتسأ كِ أنّ  أسمعأنا " :الّسؤال َصَدى نُرّدد .1

 ."عاِدل غير الوضع هذا أنّ  وتعتقدين غاضبة   أنّكِ  أسمع أنا" – الّسؤال طَرحي َمن مع اُوجداني   اتَعاُطفً  نُبدي .2

عن  لتّعبيرلالّشرعيّة  حدودال وضمن ،الّشخصيّ  الّصعيد على ونمحميّ  أّنناب اخالله من نشعر طريقةب طَرحيُ  الذي للمضمون نتطّرق .3

  .وصريح واضح   بشكل   هذا عن نعبّرس تُطرح، تيالّ  األسئلة نع جابةإ نملك ال حين. الذات

 .الَوضع هذا ُمواجهة فيمعًا  ُهنا اجميعً  أنّناب ونُذكرهم األمل، َنبُثّ و بالّطالب، تناثق خاللها من بدينُ  ،ُمعّززة رسائل نوصل .4
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  -طاّلب ال مع الِحوار أثناء لكم ركيزةً  تكون قد إليكم رسائل

. جتماعيّ اال التّواصل شبكات يشمل الذي االفتراضيّ  الحيّز أو الواقعيّ  الحيّز في كان سواء ،أشكاله بجميع العُنف على نعترض نحن .1

 . إنسان أيّ  ونحو األشكال، من شكل بأي مقبول وغير شرعيّ  غير العنف

 وجميعنا حّساس، اجتماعيّ  نسيج   من جزء   نحن. والقطاعات الثّقافات لكافة الحساسيّة منّا يتطلّب متنّوع، ُمجتمع في نعيش نحن .2

  .جميعًا أجلنا من عائالتكم، وُمستقبل ُمستقبلكم أجل من معًا، للعَيش الّسبيل إيجاد علينا. عليه نُحافظ أن مسؤولون

 األشخاص بعض نحو معقّدة بمشاعر تشعروا أن لكم يَحقّ . لُكم ُمهمّ  هو بما الُمطالبة لُكم يِحقّ . ومشاعرُكم آرائكم عن التّعبير لكم يحق   .3

 . ُمحيطكم في

ل قوموا. تصّرفات إلى المشاعر ترجمة على مترتّبة نتائج هناك .4  ويؤذي يؤذيكم العنيف التّصّرف. وتصّرفاتكم مشاعركم بين بالفَص 

 . الخسائر ويسبّب للقانون، مخالف وهو اآلخرين

  .والمعاناة واألذى القلق المحليّ  ولمجتمعه لعائلته وسيسببّ  غاليًا، شخصيًا ثمنًا فسيدفع القانون شابّة أو شابّ  يخالف حين .5

 .وآرائكم مشاعركم عن للتّعبير والحضاريّة القانونيّة الوسائل تختاروا وأن العقل تحّكموا أن يجب .6

  .آخر شخص أيّ  هذا يؤذي أن دون ولكن صادق بشكل   آرائكم عن تعبّروا أن واجبكم .7

 قانونيًّا ليس ألنّه به اتقومو وال تقولونه ال وما تقولونه، وكيف تقولون ما لتختاروا العقل تحّكموا وأن ة،مسؤوليّ بال تتحلّوا أن بُوسعكم .8

 .مسؤوالً  وليس

 في أنفسكم عن فيها تعبّرون الّتي للطريقة انتبهوا. للخطر اآلخرين أو أنفسكم تُعّرضوا أن دون للتّعبير الّشرعية األساليب عن ابحثوا .9

 مخالفة يعدّ  والتّحريض الفزع تسّبب صحيحة غير معلومات أو (shaming) إهانات رسائل نش ر -جتماعيّ اال التّواصل شبكات

 .الخطر أو لألذى حولكم من يعّرض أو يعّرضكم أن ويمكن للقانون،

 استنتاجات إلى التّوّصل إلى تؤّدي أن يمكن حيث ،جتماعيّ اال التّواصل شبكات في صحيحة غير معلومات تُنَشر األحيان من كثير في .10

 كانت إذا وافحصوا المختلفة، المعلومات مصادر بين وقارنوا العقل، حّكموا. ومؤذية خطيرة سلوكيّات واختيار صحيحة غير

 .تخجياًل  أو تحريًضا تحوي أو صحيحة غير معلومات تنشروا ال. المصدر موثوقة المعلومات

 يُدل الترّدد! قّوة على يُدل التّرّدد -تترّددوا أن تترّددوا ال. جتماعيّ اال للّضغط االنجرار وعدم الّشخصيّة ةمسؤوليّ بال تتحلّوا أن بُوسعُكم .11

  .لُكم صحيح هو ما واختيار التّفكير حّرية على

 تكترثوا أن دائًما تذّكروا. مثلكم وحّساسون بشر هم والعالَم، الّدولة في بلدتكم، عائلتكم، صفّكم، في األشخاص حولُكم، انظروا .12

  .وزمان مكان   كلّ  في -دائًما يحترموُكم أن تحظون أيًضا أنتم علّكم. وأمانهم عالمهم وتحترموا تحترموهم وأن بمشاعرهم،

 نخاف أن دون موضوع، بكلّ  البالغين نحن معنا التّحّدث بإمكانكم. بالّضبط الِحوار هذا ندير مثلما. شيء كلّ  عن التحّدث باإلمكان .13

  .الّضغوطات أو القلق الُمعقّدة، المشاعر مع لوحدُكم تبقوا ال. األحكام إصدار ودون

 كلّ  قبل تذّكروا لكن باهظ وثمن أخطاء هنالك صعبة، فترات هنالك... أمامكم مفتوح   األفق لوحدكم، لستُم بالّسن، ِصغار أنتم – التّفاؤل .14

 .أفضل يكون قد الذي الغد هنالك أنّ  شيء

 أننا كما والحضارّي، الَمحميّ  الِحوار وتعزيز العُنف من الَحدّ  أجل من ستعمل الُمجتمع أطياف كافّة في القيادات أنّ  ونأمل نُؤمن نحن .15
 .أمثل اجتماعيّ  تأثير وأصحاب الُمستقبل، قادة منكم وواحدة   واحد   بكلّ  نرى

 

  –طاّلب لل سنعرضه كما الّصفوف في داعم ِحوار إلدارة مبادئ
:اآلتيب اآلخر نحو الواحد نلتزم أن علينا ؛لذا ،وحّساس ُمعقّد الِحوار  

 .قبّلوالتّ  الُمشاركة من اجوًّ  نخلقكي  بالّصف، تحّدث آخر شخصنحو  قبل أن نبدأ بالكالم، يبدي كّل منّا تفّهمه .1

  .عليها الحفاظ الُمهمّ  ومن قويّة بيننا العالقات. امعً  أنّنا ونتذّكر الخير، يريد الجميع بأنّ  نؤمن .2

 .امعيّنً  اموقفً  نُبدي أو ،معه نتناقَش ،نُردّ  أن دون النّهاية،حتّى  الّصفطاّلب كافّة  لكالم نُصغي .3

 .الُمشاركة عدم األصدقاء أحد فّضل إذا اتفهمًّ  نبدي .4

 .آخر لشخص   تهديد أو إهانة أيّ  الُمداخلة تحتوي ال طالَما شيء كلّ  قول يُسمح: عتباراو قيمة ذات هي مداخلة كلّ  .5

  .األحكام إصدار ونتجّنب اآلخرين خصوصيّة على نحافظ – اآلخرين عن وليس أنفسنا عن نا،األ ضمير ُمستخدمين نتحّدث .6

  .عليهم نحُكم وال ،ستبعدهمن ال باآلخرين، نستَِخفّ  ال .7
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 األهل 

إدارة تعامل ى في الصّف، من المهّم أن ندعم األهل، وأن نذّكرهم بأنهم يملكون قدرات وطاقات تمّكنهم من كتتّمة للحديث الذي يُجرَ 

: الوضع عولدهم م  

ة نفسيّة وجسديّة، وأن يكون بخير وسالم، وأن يتمتّعوا بصحّ  اه/ة أن يعيش أوالدهمسؤوليّ طموح و ة/والد من المهّم أن نتذّكر أن لدى كلّ 

:ر األهل يشملو  دَ . بوسع األهل أن يؤثّروا على طريقة تعامل ولدهم مع الوضع. أمامهم قدر اإلمكان اومفتوحً  امستقبلهم محميًّ    

 .حماية أوالدهم وحراستهم .1

 .اإلصغاء والحديث المفتوح .2

 .واحتواء المشاعر المعقّدة شعوريّ تقديم الدعم ال .3

  .التّوجيه نحو اتّخاذ القرارات بشكل مسؤول خالل المواقف المعقّدة .4

 .الحدود، وأن يكونوا بوصلة سلوكيّة مسؤولة وضع .5

عور يخفّف العمل والقيام بأمور من الشّ : منحهم الّشعور بأنهم يساهمونوتذات مغزى ألوالدهم حيث تكون أدوار إيجابيّة  توكيل .6

عوريّة لدى األوالد نحو العمل اإليجابّي، سواء كان ذلك توجيه الطاقات الشّ . يطرة على الوضععور بالسّ بالعجز، ويزيد من الشّ 

، وفي تدعيم الّسلطة مشاعرساعد في التّعامل مع اليالطوارئ، يمكن أن خالل أحداث الطوارئ أو بشكل متواصل خالل فترة 

   .الوالديّة
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   ،ين األعزاءالمربّ 

األحداث الصعبة في اعقاب  ضون حاليًا لخطر الصواريخ والعنف المتصاعد المفروض عليهم.قلوبنا مع مواطني إسرائيل الذين يتعرّ 

ة العمل على تقوية جتماعيّ ة االالتربي قسم من يشغلون مناصب فيو اتيوالمربّ  ينمربّ األخيرة، ندعو الام ت ببلدنا في األيّ تي حلّ ال

 وليس إلى العنف، لتوجيه الطاقات إلى النمو والتعزيز، ة في أوقات األزماتيم وخاصّ تعميق خطاب القكذلك  ،الشباب معنويات

لمجتمع.جل اأمن وتشجيع األنشطة التي تظهر الخير   

ة:جتماعيّ التربية االذات صلة في  اتاليّ فعّ دروس ونماذج ل مخّططاتفيما يلي روابط ل  

 جاريةنموذج لمناقشة األحداث ال מודל לדיון באירועים אקטואליים -

 تفعيللحاالت الطوارئ وفعاليات " موحدك م"لست -"אתם לא לבד" פעילויות לשעת חירום ולהפעלת ילדים ובני נוער -

 لألطفال والمراهقين

 يمنا المشتركةالنور" دعونا نحافظ على ق ن ترىأ" - "לראות את האור" בואו נשמור על הערכים המשותפים שלנו -

:حّصة التربيةدروس ل   

 محوسبةالوحدة ال -اكة والوحدة الشرיחידה מקוונת –שותפות ואחדות  -

 حمد"" – محوسبةالوحدة ال -اكة والوحدة الشرחמ"ד –ואחדות יחידה מקוונת שותפות  -

الوحدة  -ة إلى الشراكة والوحدةة والعنصريّ من الصور النمطيّ  יחידה מקוונת –מסטריאוטיפים וגזענות לשותפות ואחדות  -

 المحوسبة

ة إلى الشراكة ة والعنصريّ من الصور النمطيّ  יחידה מקוונת חמ"ד –מסטריאוטיפים וגזענות לשותפות ואחדות  -

 حمد"" -الوحدة المحوسبة -والوحدة

 2020يوم الوحدة  יום האחדות תשפ"א -

:ةمواد باللغة العربيّ   

  جاريةنموذج لمناقشة األحداث الאקטואלייםמודל לדיון באירועים  -

 ةصناديق الخوف والقوّ קופסאות הפחד והכוח -

 "ايهمنّ  نييهمّ  "אכפת לי אכפת לנו" -

سرائيليّ تعزيز اللقاءات في المجتمع اإل    

 سرائيلّي كتيب لقاءات في المجتمع اإل חוברת מפגשים בחברה הישראלית -

 لقاءاتنماذج  דגמים של מפגשים  -

 سرائيلّي في المجتمع اإل ماتظّ اجتماعات المنארגונים בתקנת מפגשים בחברה הישראלית -

:ةمسؤوليّ ل الالقيادة الشابة تتحمّ    

 واألسر المحتاجة للدعم والمساعدة.طاّلب الحساسية للبداء إة وجتماعيّ ة االمسؤوليّ القيادة الشابة للعمل من منطلق الطاّلب لدعوة  -

العمل، مع استخالص الدروس من األزمات  طرقلطرح األفكار وصياغة  اجتماع انعقاد يّ المدرسطاّلب اليوصى بدعوة مجلس  -

 السابقة واإلشارة إلى عوامل التعزيز التي ساعدت في التعامل معها

وفي مجال اإلعالم  ،العاطفيّ  جتماعيّ في المجال اال ،افتتح ثالث فرق طارئة: في مجال التعليم -والشباب طاّلب لا مجلس . -

انتقل إلى  ،لمزيد من التحديثات واالستفسارات في أعقاب الوضع في البالد.ا" إطالعنا على نشاط "القرار معً  واالتصال. تمّ 

 والشباب.طاّلب لاالتابعين لمجلس  االنستجراموالفيسبوك 

https://drive.google.com/file/d/1_v5drP0C2Pkub5-I0ZLV_YA796SgTWEk/view
https://drive.google.com/file/d/1N67FyE2A3A3PfdRUN-yeUXPbGy7SpCYb/view
file:///C:/Users/user/Downloads/%25D7%259C%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25AA%20%25D7%2590%25D7%25AA%20%25D7%2594%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A8.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/sharing.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/sharing_chemed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/streo.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/streohemed.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/noar/streohemed.pdf
https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/unity-day.aspx
https://drive.google.com/file/d/1cLspCRbOetjYeWrq4KhlWSglY33CEUvN/view
https://drive.google.com/file/d/1JuPLQz7j_l40q5DbKsRzHzt4uLMfQC0b/view
https://drive.google.com/file/d/17EJBcJpzkvdjyPRckRBbg5BjWDZotHKi/view
https://drive.google.com/file/d/1KPi7HwbUY3YLsGtocLu8MtcTqZ4EXoMD/view
https://drive.google.com/file/d/1KPi7HwbUY3YLsGtocLu8MtcTqZ4EXoMD/view
https://mahadtechped.wixsite.com/mifgashim/blank-1
https://mahadtechped.wixsite.com/mifgashim/blank-1
https://edu.gov.il/noar/minhal/departments/social-community/Pages/meetings.aspx
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 رقامأحقائق و -2021: إسرائيل 1درس 

 هداف الدرس:أ

 وباألساس في المدن المختلطة. بإسرائيللى تركيبة المجتمع إطاّلب ف ال. يتعرّ 1

 

 ا بأحداث العنف.غالبية سكان المدن المختلطة يجب ان ال يكونوا جزءً  نّ أ ليدركواعلى الواقع طاّلب لعند ا عةمتنوّ ة . تطوير رؤي2

3 

 األخيرة.ة لسنابين اليهود والعرب ب ةمشاركه فعال حداث تطبق فيهاأعلى طاّلب ال . ينكشف3

 

  المساعدة: األدوات

 مسالط+ كمبيوتر.

 مالئم لدرس محوسب.

 

 الدرسسير 

 ةدقيق 20:مةالمقدّ 

 إسرائيلفي سرائيلّي اإلعرض الشرائح التي تعرض بيانات عن المجتمع 

 وجدوا المعطيات التالية: 2019الديمقراطي ب سرائيلّي اإلبالبحث الذي اقيم على يد المعهد 

 :1عارضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نسبة التقييم بأن إسرائيل هي المكان األفضل للعيش بها
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 :2عارضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :3عارضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

منه أنرى بأن غالبية العرب تريد االنضمام واالنخراط بالمجتمع اإلسرائيلّي وأن تكون جزءا ال يتجز  

 يعلنون عن عالقات جيّدة بأماكن العمل المشتركة لهم والتي يعمل بها أناس مختلطون من عّدة مجتمعات
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 :4عارضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  موقع هلم"س: ماخوذ

 

 أسئلة للنقاش بعد عرض الشرائح:

 ضافت لكم مشاهدة الشرائح. ما هو الشي الجديد الذي تعلمتموه؟ لماذا؟ ماذا فكرتم سابقا؟أ. ماذا 1

 ؟إسرائيلعن العالقة بين المجتمعين اليهودي والعربي تجاه دولة  3-1. ماذا نتعلم من الشرائح 2

 .خراآلتجاه  عن العالقة بين المجتمعين: العربي واليهودي كل واحد 3-1. ماذا نتعلم من الشرائح 3

 عن العالقة بين المجتمعين العربي واليهودي في المدن المختلطة؟ 4رقم  شريحةمها من ال. ماهي االستنتاجات التي نتعلّ 4

 ل واقعنا الحالي؟ تمثّ  اعتمادها كونها بإمكاننامعطيات تظهر  أي. 5

 مالحظات للمعلم:

 .إسرائيليّ بين المجتمع اليهودي والعربي بعالقتهما مع دولة  ة. هنالك نقاط تشابه مشترك1

 المدن المختلطة. في وباألخصّ جدا بين المجتمع اليهودي والعربي  ة. باألحداث األخيرة شاهدنا مشاهد عنف قاسي2

المواطنين مهتمون بالتعايش،  أكثرية إنّ من الطرفين، بالمقابل ف أقليّةنتحدث عن  نناأمهم التشديد لمن ا –حداث القاسية بالرغم من األ

 إسرائيل.في ، والمشتركة منةالحياة اآل
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 ةدقيق 25 -ونقاش ةعرض صور –القسم الثاني 

 من الداخلي. بمجاالت التعليم، الطب، واأل إسرائيلفي بين اليهود والعرب  جتماعيّ التكافل االو رؤية المشاركة بإمكاننابالصور 

 

طار مجموعات/ تقسيم لغرف.إ: بأمكاننا تنفيذ هذا القسم بةمالحظه عام  

 :1 ةصور

12.5.21سالم وتعايش مشترك. جلوبوس  ةبرسال -يهود وعرب  –طاقم مستشفى رمبام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 ةصور

 5.5.18 ،ةعرب ويهود يشقون معا طريق الوحدطاّلب 
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 3 ةصور

 

 تصوير واينت 19.9.19ع بها عيدو قولدبرق. زرعت كلية تبرّ  ةحنان حمادالمريضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة للمناقشة مع الطالب:

 شعورك الحالي بعد مشاهدتك للصور؟ و. ما ه.1

 

 خر.مع المجتمع اآل إيجابيّة ةمن محيطك القريب تعرضتم بها مع مقابل /ةعائلي /ةشخصي ةثوا عن حادث. تحدّ 2

 

  المشترك بين المجتمعين العربي واليهودي؟ جتماعيّ للتكافل اال إسرائيلكبرى في  أهميّة. لماذا هنالك 3

 في حين استمرار الكراهية بين المجتمعات؟سرائيلّي اإل. ماهي المخاطر الخفية على المجتمع 4

 لك؟تحقيق ذ الحالية؟ كيف بإمكاننازمة بعد األ جتماعيّ ن نستمر بالتكافل االأ. حسب رأيكم هل من الممكن 5

 خر"ا مقابل المجتمع اآلشرًّ  ضمرون. "الكثير من الناس في المجتمعين اليهودي والعربي ي6

 ر هذه الواقع؟يتغي بإمكانناحسب رأيكم كيف  -

 في السنوات القادمة؟سرائيلّي اإلالمجتمع  ة. ماهي وظيفتكم كشباب المستقبل برسم صور7

 تعلق بالصف ويشدد بأن: ةمشترك ةبلوحطاّلب ال جاباتإبتلخيص يقوم المعلم 

عالقات مع  وإنتاجلجبر الكسور  لزومحداث األخيرة تعرض الصعوبات بالتعايش المشترك بين المجتمعات المختلفة، ولكن هنالك األ

 للعيش بها". ىخرأرض ألدينا  ده" ال توجأنّ خر، من منطلق المجتمع اآل

لالستنتاجات التي ظهرت بالشرائح التي عرضت في بداية الدرس، وعلى النقاط المشتركة  أخرىه المعلم العودة مرّ ه على أنّ باإلضافة 

 .جتماعيّ بين المجتمعين وعلى اإلرادة لالنخراط وتطبيق التعايش، والتكافل اال
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 ..." مجتمعنا في ليت: "الثاني الدرس
 

 :مقدمه

العنف وعدم التسامح ظاهرة . البالد في والعرب اليهود المواطنين بين شديدة عنف حوادث وقعت األخيرة، األسابيع في

 نعيش أن نود مجتمع - الخيرمصطلح  على دن نؤكّ أنود  ،من خالل هذه الفعالية .في االزدياد ةخذآو تتفاقم في مجتمعنا

 الو كان مختلفً حتّى  نفسكل تحبلغيرك كما  أحب" مقولة ينفذ مجتمع ،المتبادل والضمان بالتسامح سميتّ  مجتمع - فيه

 ".عنك
 

 (.منهما لكل دقيقة 45) دقيقة 90 زدوجم درس: ةالفعالي مدة
 

 أدوات مساعدة:

 الصفّ  فيطاّلب ال عدد حسب -הלוואי" أتمنى" أغنية كلمات - 1 الملحق

 .seen غنيةأ كلمات - 2 الملحق

 صفّ ال فيطاّلب ال نصف حوالي - مجتمعنا ليت في – 3 الملحق

 لصفّ ا فيطاّلب ال نصف حوالي - اليومية الحياة في الصالحة األعمال - 4 الملحق

 
 

 :جاهيًّاو للدرس

 ،مقصات/  تحديد وأقالم لوانأ/  وصغيرة كبيرة بروستوالت/  مجالت /صحف - وجماعية فردية ةلفعالي ةمساعد مواد

 بالونات

 :اإلنترنت عبر لدرس

 פדלט بادلت لوح

 

 

 الدرس أهداف

 .فيه العيش يرغبون الذي المجتمع من كجزء المدني التضامن قيم علىطاّلب ال يركز. . 1

 ".الرئيسية العناوين يحتل" ال والذي يوميّ  بشكل يتم الذي الخير عمالأبذكر طاّلب ال يشارك .2
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 يعبرونو - أفضل مجتمع وخلق الوضع لتحسين يتحملونها التي الشخصية ةمسؤوليّ ال حول مناقشةطاّلب ال يجري. 3

 .داخلي في أيبد التغيير - الجملة عن
 

 

 دقائق 10 - ةافتتاحي

 :الدرس موضوع المعلم يعرض

 الذي المجتمع - الحلم - الخير على الدرس هذا في سنركز ،األخيرة األسابيع في وقعت التي العنيفة األحداث ضوء في

 .مجتمعنا فى!(  بعض وهناك) الموجودة فعال الخيرأو ،لنااطفأونربي  فيه نعيش أن نود

 :الكلمات توزيع+ طاّلب لل أغنية يلفعت خالل من المعلم سيفتتح

 1 الملحق في مرفقة ةغنياأل كلمات ،مانور إيهود تأليف من" ليت" أغنية. 1

 (.رافيتس يهوديت يؤديها) "ليت" ألغنية رابط

. معًا األغنية ويؤديان الشخصية حياتهما في زوجان وهما ،هاليفي وتزاشي أهريش لوسي تؤديها ،SEEN أغنية. 2

 .معًا والعيش الحب ،اآلخر إلى النظر تصف أغنية. 2 الملحق في مرفقة األغنية كلمات

 (اإلنتاج عملية بالتفصيل يشرح لمقال رابط) هاليفي وتزاشي أهريش لوسي أداء. شاهد األغنية رابط

 .الموضوع تتناول أخرى أغنية اقتراحطاّلب ال من تطلب أن أيًضا يمكنك - مناسبًا ذلك المعلم رأى إذا. 3

 - ةقصير محادثه
 

 ؟األغنية سماع /األغاني كلمات قراءة عند شعورك هو ما

 
 

 اليومية الحياة في عمال خيرأ نامجتمع في ليت: دقيقة 25 - جماعيةو فرديةفعاليه 
 

 (الزووم رعب غرف إلى التقسيم - اإلنترنت عبر درس في: )مجموعتين إلى الصف وزيعبت المعلم سيقوم
 

 أنتمي أن أريد الذي المجتمع في الحياة - معًا العيش وما يتمناه بخصوص شخص كل - الحلم على زستركّ  - أ المجموعة

 .إليه

 وقعت التي األحداث إلىطاّلب ال توجيه يمكن. يوم كل مجتمعنا في الموجودة الخير أعمال على ستركز - ب المجموعة

 (.المدني التضامن) والمدني جتماعيّ اال الضمان ،المتبادلة لمساعدةمثل ا كوروناال فترة خالل
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 ":ليت" - أ للمجموعة تعليمات

 - دقائق 10 - شخصي عمل

 (3 الملحق في صفحة مرفق.... ) مجتمعنا في ليت - حلمه على طالب كل سيركز

( التسامح/  اآلخرين احترام/  اآلخرين مساعدة/  نفسكل هخيك ما تحبأل حبأ: مثل) قيمتين تحديد طالب كل على يجب

 تعني له هذه القيم ما وشرح ،المجتمع في معًا يعيشون الذين األشخاص بين وجود لها أو له بالنسبة مهمة تعتبر التي

 ...وغيرها شعار ،أغنية ،كوالج - يختاره شكل بأي ذلك عن التعبير الطالب على يجب. اختارها ولماذا

 

 :دقيقة 15ة لمدّ  جماعي عمل

 بأي الصف في اتقديميًّ  اعرضً  ويحضرون مشترًكا حلًما ليخلقوا - بطاّل  أربعة كل سيعمل ،الشخصي العمل نهاية في

 .مناسبة يرونها إبداعية طريقة

 االختيار وعدم المختلفة واألحالم ظهرت التي القيم بين الجمعطاّلب ال على يجب المجموعة، ستنشئه الذي العمل في

 .الجماعي العمل في طالب كل قيمة عن التعبير يتم أن المهم من - القيم هذه بين من

 
 

 

 

 الخير نفعل: ب للمجموعة إرشادات
 دقائق 10 – عمل فردي

 

/  نفسه هو بها قام التي( األشكال من شكل بأي لآلخرين العطاء/  التطوع) الخير أعمال في يفكر أن طالب كل على يجب

 الصالحة األعمال عن البحث ...( وأكثر جار/  صديق/  قريب) يعرفه شخص من عطاءو ،تطوًعا أو شريًكا كان/  هاعاش

 .مختلفة بأشكال الصالحة األعمال عن والبحث الذكية الهواتف استعمال - اإلنترنت عبر عمال خيرأ

 :مالحظه للمعلم

 وقعت خير حداثأطاّلب ال على يوزع أن مسبقًاللمعلم  يمكن /عمال خيرأ ،صالًحا عماًل  يجدون الطاّلب  هناك كان إذا

 .إسرائيل في
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 :أمثلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !"إسرائيل يا اسمع وقلت الموت رأيت"

 حاولت"  لتوديعه القدوم على قادرة تكون لن عائلته أن إبراهيم أدرك ،(74) جالستر شلومو الراحل وضع تدهور عندما

 Davar 1، 18.2.21: في. "والوحدة الترابط في فقط هو النفسي لقاحنا. هنا كانوا إذا األسرة ستفعله ما في أفكر أن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "أطول لفترة للعيش سببًا أعطيناهم: "السن كبار مع عالتطوّ  لطلب المئات استجاب
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 مريض على لحافًا عوزّ  الذي ،اليت وأشار". عينيه في ونور" اللقاء ترك ،(81) إيليا إلسعاد جاء الذي ،(19) هوشن

 قرأ لقد". ساعة نصف لمدة بمفردي أجلس عندما بالجنون صابأ أن يمكن" أنه إلى ،عاًما 85 العمر من يبلغ بالسرطان

 ".القلب يدفئ. "معهم المنتظم عالتطوّ  في واشتركوا - الوحيدين المسنين محنة عن شخص 400 من أكثر

-ynet 28.12.19 

 ع بالدمللتبرّ  اتوأالمئات : ةإسرائيليّ  ةوحد

جاءّ•Oّّإلىّنقصّفيّوحداتّالدمّوخاصةّالنوعّّأد ىمنّالجرحىّالذينّتمّنقلهمّإلىّالمستشفىّبعدّكارثةّميرونّالكبيرّالعديدّّ

 .عّفيّتلّأبيبّوالقدسّومراكزّأخرىالمئاتّللتبرّ 

 30.4.21 ،ישראל היום :من
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة 15 - الجماعي العمل

 معًا ويقوم اختاره الذي الخير عمل طالب كلّ  يقدم ،طالب أربعة من نةمكوّ  مجموعات في الفردية المرحلة نهاية في

 .المجموعة في جمعها مّ ت التي الخير عمالّل أك يجمع تقديمي عرض/  شعار/  أغنية/  ملصق بإنشاء
 

 دقيقة 20 - الصف في الجماعي العمل عرض

 .دقائق خمس إلى ثالث ةلمدّ  منتجاتها مجموعة كل ستعرض

 التي المختلفة ةالتطوعيّ  واألنشطة األحالم من تنشأ التي القيم اللوح على العروض خالل مالمعلّ  يكتب أن المستحسن من

 .تقديمها يتمّ 

https://www.israelhayom.co.il/article/874959
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 دقيقة 20 - مجموعة الكاملةال في مناقشة
 

 أسئلة للنقاش في المجموعة

 الحلم؟ قدمت التي المجموعات عن انبثقت التي األساسية القيم هي ما. 1

 كيف؟ ؟عمال الخيرأ من الثانية المجموعة قدمتها التي األعمال في القيم هذه تنعكس وهل. 2

 الخير؟ فعل في الشباب دور هو ما. 3

 .إسرائيل دولةفي " حلمي" و الخير لتعزيز نفسيل آخذ ماذا. 4
 

 المهم من ولكن ،الزاوية في الخير دفع ويتم والعنيفة الصعبة األحداث في غارقون نحن: يلي ما على التأكيد المهم من

 .بالتأكيد موجود الخير أن ونتذكر نعرف أن
 

 للمناقشة أسئلة - حقيقة؟ الحلم نجعل كيف - دقيقة 20 - تلخيص

 

 لماذا؟ عرضتموها؟ التي الخير وأنشطة القيم فيه قتتحقّ  أفضل مجتمع في تعيش أن المهم من هل. 1
 

 ؟المجتمعי هذ مثل بناء أجل من يحدث أن يجب أنه تعتقد الذي ما. 2
 

 كل - منا واحد كل مع بدأين أيجب  أفضل امجتمع   أردنا إذا أنه( الطالب من يكن لم إذا) سيضيف المعلم أنّ  هي الفكرة

 عن متحدثًا) اآلخر إلى التحدث يمكنني كيف - األشياء بأصغر ويبدأ ذلك عن شخصية ةمسؤوليّ  لديه منا واحد

 .ذلك من وأكثر اآلخرين السائقين أعامل أو الطريق على أقود كيف ،دفعي يتم وال الطابور في أقف كيف ،(االحترام

 في تعليقه ثم بريستول لىع هذا كتابة يمكنك) المدرسة؟ في ؟الصف في هنا نفعل أن يمكننا ماذا ،الحلم يتحقق لكي. 3

 .(صفال

 
 

 فيه؟ نعيش الذي مجتمعنا/  شارعنا في نفعل أن يمكننا ماذا.4

 .الدراسي الفصل بيئة في الخير وعمل عالتطوّ  بشأن قرار اتخاذ إلى هجّ يو أن للمعلم يمكن

 معي؟ آخذ ماذا الدرس؟ من متهتعلّ  الذي ما - انعكاس وردود فعل – النقاش لتلخيص
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 ومنتجات الملصقات بتعليق ونقوم االفتتاح عند تشغيلها تم التي األغنية أخرى مرة الخلفية في نسمع – الدرس نهاية في

 .العام مدار على الصف جدران على الدرس
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 "הלוואי" השיר מילות :1 נספח
 

 מנור אהוד מילים:
 

  הלוואי ומענן תרד עלינו קשת

 ... הלוואי שלעולם הזה יש תקנה

 

  ויום יצמח מתוך סופה גועשתהלוואי 

  הלוואי ולא תאבד לעד המתנה

  הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא

 . הלוואי ועוד נשב בצל התאנה

 

  הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב

  הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן

  הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב

 . הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם

 

  אל גוי חרבהלוואי ולא ישא עוד גוי 

  הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה

  הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב

 . הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה
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 SEEN השיר :2 נספח
   Warren Dianeולחן מילים

 קליפי צליל: וערבית עברית בית תרגום
 פורר טל: מוזיקלית והפקה עיבוד

 

 

 

 

ALL ALONE 
IN THIS WORLD  

WE ALL LONG 
TO BE HEARD 
DON'T THINK 

NO-ONE KNOWS 
WHAT YOU FEEL 

I WANT YOU TO KNOW ALL ALONE 
IN THIS WORLD  

WE ALL LONG 
TO BE HEARD 
DON'T THINK 

NO-ONE KNOWS 
WHAT YOU FEEL 

THAT YOU'RE SEEN 
  

‘CUZ I SEE YOU 
AND I SEE TO 

WHO YOU ARE 
YOU CAN'T HIDE 

FROM ME 
I WANT YOU TO KNOW 

THAT YOU'RE SEEN 
I WANT YOU TO KNOW 

THAT YOU'RE SEEN 

 دائما في مين يشوفك

 

 عم شوف الهدوء في عينيك
 بكقلسمع أعم 
  نسان مش شفاف متل البحراإل

 حاسس ما عم شوفك
 سان هو عالم كاملإنكل 
 نسان الو قيمةإكل 

 دائما في مين يشوفك

‘CUZ I SEE YOU 
AND I SEE TO  

WHO YOU ARE 
YOU CAN'T HIDE  

FROM ME 
I WANT YOU TO KNOW  

THAT YOU'RE SEEN 
I WANT YOU TO KNOW  

THAT YOU'RE SEE 

 שתי עינייךאני רואה עמוק ב
 דמעות שקופות

 אני רואה את כל סיפור חייך
 ...גשמים, סופות

 אבל אם רק תחזיקי את היד
 ...אפילו המרחק ירגיש קרוב

 ראיתי בך את עצמי

‘CUZ I SEE YOU 
AND I SEE TO 

WHO YOU ARE 
YOU CAN'T HIDE 

FROM ME 
I WANT YOU TO KNOW 

THAT YOU'RE SEEN 
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 طالبلل عمل ورقة: 3 الملحق

 ...جتمعناليت في م

 ... لي بالنسبة ما أهّميتهماو المجتمع في اتكونن يجب أ نظري في قيمتين أهم

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________ 
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 للطالب عمل ورقة: 4 الملحق

 

 اليومية الحياة في ةالخيري عمالاأل 
  

 

 

 :أجلي من به قاموا/  فيه شريًكا كنت/  به قمت خير عمل
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________ 

 ...(: جيران/  أصدقاء/  أقارب) أعرفه شخص به قام خير عمل
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 


