
ورشة 1: 

ي الفوز
التعارف يع�ن

ي إرسائيل
كة �ف موضوع النشاط: الحياة المش�ت

العمر المستهدف: الصفوف من الثالث فأعىل، وفقا لعمر التالميذ

مدة النشاط: 45-35 دقائق

ي
و�ف مكان النشاط: فصل مجهز بالوسائل السمعية والبرصية / لقاء إلك�ت

ف الهويات ومعناها • تمي�ي
• التغلب عىل الآراء المسبقة

كة • فهم دور الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص كجرس للحياة المش�ت
• التعرف عىل الآخر، نقاط التشابه والختالف 

ف والمشاركات ي حياة المشارك�ي
• التحرك نحو العمل الفعىلي والتنفيذ الواقعي �ف

الأهداف:

PLAY  اضغطواתלחצו



المعلمات والمعلمون الأعزاء،
كة، وربط المجتمعات المختلفة ببعضها وتشجيع التنوع  ي الفوز" مخصصة لدفع قيم الحياة المش�ت

ورشة "التعارف يع�ف
ف والمشاركات عىل  ي والحوار الُمثمر، وتشجيع المشارك�ي يجا�ب الجتماعي. الأهداف الرئيسية لأنشطة الورشة هي تطوير النقاش الإ

ي الحياة اليومية.
المشاركة وتحمل المسئولية ومنحهم أدوات الترصف �ف

ه، والذي يتم بتناغم  ف ي هذه الورشة، لأن التنوع الجتماعي الذي يم�ي
ويحتل منتخب إرسائيل لكرة القدم بؤرة الهتمام �ف

فز، وبناء وقوي - من خالل الرياضة وبشكل عام.  ك ناجح، وُمحَّ وتعاون، يمثل نموذًجا ممتاًزا لتجسيد إمكانيات تعايش مش�ت

ك، والتغلب عىل الفوارق والفجوات وإبراز خصوصية كل لعب ولعبة إىل جانب  يتجسد خيار العمل مًعا من أجل هدف مش�ت
ك - عىل مدى الورشة كلها.  ف والالعبات للعمل مًعا من أجل هدف مش�ت اتحاد كل الالعب�ي

ي المجتمع 
ف والالعبات، ويتم التعرف عليهم كشخصيات معروفة ومؤثرة �ف خالل الأنشطة يتم فحص الهويات المختلفة لالعب�ي

ي تحيط 
ف والمشاركات للتعب�ي عن الرأي والعمل، وفحص دوائر النتماء ال�ت . وعىل هذه الخلفية تتم دعوة المشارك�ي الإرسائيىلي

ي حياتهم اليومية. 
بهم وإدارة نقاش حول مع�ف هذه العنارص �ف

تصميم الورشة
ف الألعاب، والألغاز، والمنافسات والأنشطة. من  الورشة ُمصممة عىل شكل درس فّعال، قائم عىل المعايشة والتفاعل، يدمج ب�ي

المهم للغاية أن تكون الأنشطة مالئمة لعمر التالميذ والتلميذات، ومالئمة كذلك لخلفياتهم وللسياق الذي تتم فيه الورشة، 
لكي تتحق أقىص استفادة ممكنة من هذه الأنشطة.

ي تجاوز 
تصميم الورشة، الذي يقوم عىل عرض تقديمي مفتوح، يتكون من وحدات - لذلك فأنتم تتمتعون بكامل الحرية �ف

كيب المجموعة ومستواها. وإذا  ي الحديث عن موضوعات أخرى حسب رغبتكم وما تفضلونه ووفقا ل�ت
سهاب �ف موضوعات أو الإ

ي لحًقا.
ي الموجز الذي سيأ�ت

ة - حسب التفاصيل المعروضة �ف رغبتم، فيمكنكم تقسيم الورشة إىل لقاءات قص�ي

اك التالميذ والتلميذات: عليكم دعوتهم لتبادل مالحظاتهم  رسش وا من النقاشات والحوار الفعال وابذلوا قصارى جهدكم لإ أك�ش
الشخصية وكذلك تطوير بحث مستقل والبحث عن المعلومات طوال الأنشطة المختلفة.

ي فصل مجهز بالوسائل السمعية والبرصية وكذلك ع�ب تطبيق زوم 
يمكن تقديم الورشة عىل شكل درس تقليدي وجها لوجه �ف

ي تختارونها. 
ي كل الخيارات ال�ت

. حافظوا عىل المشاركة الفعالة للتالميذ والتلميذات - �ف ي
و�ف كدرس إلك�ت

PLAY  اضغطواתלחצו



PLAY  اضغطواתלחצו

ملخص الورشة
1. العمل عىل موضوع الصور النمطية والآراء المسبقة من خالل محاولة اكتشاف مجالت انشغال الشخصيات 

ل يمكننا أن نتعرف عليهن بمجرد النظر إىل صورهن.
ف غ�ي يهودي  ف منتخب إرسائيل، أول كاب�ت ف عىل قصة حياة بيبارس ناتخو، كاب�ت ك�ي 2. ال�ت

لمنتخب الكبار.
ف المختارين. 3. التعرف عىل المنتخب وعىل التنوع الجتماعي الذي فيه عن طريق التعرف عىل عدد من الالعب�ي
4. اللعب، التلخيص، النقاش والستنتاج: ل يجب العتماد عىل الصور النمطية، يجب أن نعرف، هناك قيمة 

إيجابية تعظم التنوع والمغايرة

نهاية الجزء الأول
ي الديانة، 

ي �ف ف المجتمع اليهودي والمجتمع العر�ب كة ب�ي ة، تركز عىل العوامل المش�ت 5. سلسلة ألعاب تعارف قص�ي
واللغة والثقافة. 

ك، يصبح التنوع مصدر قوة -  6. العودة للمنتخب، المناقشة والملخص: عندما نعمل مًعا من أجل هدف مش�ت
ف مستقل، وعن طريقهما يدعم كل منهم الفريق.  لكل عضو وعضوة من أعضاء وعضوات الفريق شخصية مستقلة وتم�ي

ي تحقيقها.
م، وحسن الجوار والسالم هي أهداف مهمة نرغب جميًعا �ف الرياضة جرس. إن المجتمع المتنوع المح�ت

كة،  ي فكرة قابلة للتنفيذ - ما الذي نستطيع فعله لكي ندفع الحياة المش�ت
7. نظرة إىل الأمام: فكروا مًعا �ف

ي البيئة المحيطة واللصيقة )المدرسة، والبيت، والحي، والمدينة، والدولة(؟
ة الطيبة والسالم �ف والج�ي

ي
نهاية الجزء الثا�ف

مصطلحات رئيسية:
الصور النمطية
الآراء المسبقة

التنوع الجتماعي
التشابه والختالف
التعددية الثقافية

القطاعات
الحوار

كة اللغة المش�ت
ف الثقافات والقطاعات جرس ب�ي

ي
اء الثقا�ف ال�ش

التالقح المتبادل
ي المساواة والشخصية المستقلة

ي �ف
الحق الأخال�ت

سالم، المسيحية، اليهودية الإ



مقدمة:
سنحاول اليوم أن نفحص وندرس إىل أي مدى نحن مختلفون 

وإىل أية درجة نحن متشابهون، وبأي طريقة يساعدنا هذا 
وما الذي يعيقنا به. نتحدث عن الآراء المسبقة وعن الصور 

ي نحكم بها عىل 
ي يمكنها أن تمىلي علينا الطريقة ال�ت

النمطية، ال�ت
الناس ونتعامل بها معهم وكذلك الأسلوب الذي يتعاملون هم 
به معنا. نتعرف عىل منتخب إرسائيل لكرة القدم، الذي يتكون 

ف من أماكن مختلفة ومتنوعة، ونفهم  ، قادم�ي ف ف مختلف�ي من لعب�ي
كيف يمكننا العمل معا والنجاح معا رغم الختالف والتنوع 

وبفضلهما.

يحة 1 رسش

يحة 2 رسش

عنوان اللعبة "لمن تعود الجملة؟"
ح اللعبة: تظهر عىل الشاشة ثالث شخصيات وفوقها  ن�ش

يحة  ي الرسش
جملة - قرروا لمن من الشخصيات تعود الجملة. �ف

التالية "اكتشفوا الحل وقليال من المعلومات عن الشخصية.

PLAY  اضغطواתלחצו

التعارف 
یعين الفوز!

PLAY  اضغطواתלחצו

من قائل 
هذه امجل�؟

الجملة: "أنا ميتار شيمش، 
َحَكمة كرة قدم" 

1
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أ� م�تار ش�ميش، َحمكَة �رة قدم

يحة 3 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



نقرأ أو ندعو تلميذا للقراءة:
ي رابطة حكام كرة القدم

• ميتار شيمش عضوة �ف
ي مباريات الدوري الممتاز. 

ي عمر 16 وهي َحَكمة �ف
  منذ كانت �ف

• تعمل ميتار ضابطة لياقة بدنية للواء كف�ي
ي الجيش العامل. 

   �ف
ي الدوري

• وبالإضافة إىل ذلك، هي تعمل َحَكمة �ف
ي للرجال وَحَكمة كرة قدم دولية

  الوط�ف
  منذ خمس سنوات تقريًبا.

ي ما علمتم/ن بشأن ميتار؟ من 
نسأل: ما الذي فاجأكم وفاجأكن �ن

خمن بشكل صحيح؟ من أخطأ؟ لماذا؟

ي مستشفى" 
الجملة: "أنا عنان أبو سلمي، أعمل ُممرًضا �ن

1

PLAY  اضغطواתלחצו

23

"أ� عنان أبو سلمي، أمعل ُممرًضا يف مس�شفى" 

يحة 4 رسش

يحة 5 رسش

نقرأ أو ندعو تلميذا للقراءة:
• عنان أبو سلمي طالب طب

من مدينة الرملة.
• قبل سنة أنهى عنان بنجاح دراسات الدرجة

ي التمريض وهو ُممرٌض معتمد. 
  الجامعية الأوىل �ف

• عنان خريج برنامج "اللعب النظيف،
س للسالم والبتكار،  يؤدي إىل السالم" التابع لمركز ب�ي

وع "مدارس متوائمة مع الرياضة  ي مرسش
وكان مدربا �ف

والسالم" التابع للمركز ح�ت سنة 2020.
ي ما علمتم/ن بشأن 

نسأل: ما الذي فاجأكم وفاجأكن �ن
عنان؟ من خمن بشكل صحيح؟ من أخطأ؟ لماذا؟

عنان أبو سلمي طالب طب من مدينة الرملة - أنهى 
ي 

�ف الجامعي  الأول  اللقب  دراسات  بنجاح  عام  قبل 
برنامج  خريج  ل. عنان  مؤهَّ ُممرض  وهو  التمريض 
س للسالم وكان مدربا  "اللعب النظيف" التابع لمركز ب�ي
وع "مدارس متوائمة مع الرياضة والسالم" ح�ت  ي مرسش

�ف
سنة ٢٠٢٠.

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 6 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



ن منتخب إ�ائيل لكرة القدم بيبارس ناتخو هو كاب�ت
نسأل: من يعرف بيبارس؟ من يتحب كرة القدم؟

ي اللعبة ح�ت الآن؟ من كان 
نسأل: من فوجئ بالإجابات الصحيحة �ف

عىل حق دائما؟ إىل أي درجة تؤثر علينا الآراء المسبقة؟ 
نسأل: أين اصطدمت بالآراء المسبقة أو بأشخاص حكموا عىل 

أشخاص آخرين حسب المظهر، أو المالبس أو الأصل؟

يحة: ح عىل ال�ش نقرأ ال�ش
وج وأب لثالثة، وهو ينتمي إىل  ف • بيبارس ناتخو عمره 32، وهو م�ت

كسية.  الطائفة الرسش
ي كفر كما وعندما كان عمره 10 سنوات انتقل

• ولد �ف
. ف ي مدينة موديع�ي

قامة �ف لالإ
ي فريق الشباب التابع لنادي

ي لعب كرة القدم �ف
• بدأ �ف

هابوعيل تل أبيب، وبعد ذلك صعد إىل فريق الكبار وأصبح أحد 
ي النادي.  

ف �ف أبرز الالعب�ي

PLAY  اضغطواתלחצו

وج وأب لثالثة، ينتمي •  ف بيبارس ناتخو عمره ٣٢ سنة، م�ت
كسية  إىل الطائفة الرسش

ي عمر ١٠ سنوات• 
ف �ف ي كفر كما وانتقل إىل موديع�ي

ُولد �ف

لنادي •  التابع  الشباب  فريق  ي 
�ف القدم  كرة  لعب  ي 

�ف بدأ 
هابوعيل تل أبيب، وتم تصعيده إىل فريق الكبار وأصبح 

ي النادي  
ف �ف أحد أبرز الالعب�ي

، الذي اخت�ي •  ي الدوري الروسي
ي اللعب �ف

ي سنة ٢٠١٠ بدأ �ف
�ف

ي الموسم وقد فاز مع فريقه 
ي �ف فيه أفضل لعب أجن�ب

بالكأس الروسية. 

والدوري •  ي 
اليونا�ف الدوري  ي 

�ف أيًضا  لعب  ذلك  وبعد 
. ي الرص�ب

ف •  كاب�ت أول   - لمنتخب إرسائيل  قائدا  اخت�ي  ي سنة ٢٠١٨ 
�ف

ي تاريخ  منتخب الكبار.
غ�ي يهودي �ف

يحة 8 رسش

يحة 9 رسش

بيبارس ناتخو 
ف منتخب  هو كاب�ت

إرسائيل لكرة القدم. 

PLAY  اضغطواתלחצו

ي الموسم، وفاز مع 
ي �ف ، الذي اخت�ي فيه كأحسن لعب أجن�ب ي الدوري الروسي

ي سنة 2010 بدأ اللعب �ف
• �ف

فريقه بكأس روسيا. 
. ي ي والدوري الرص�ب

ي الدوري اليونا�ف
• وبعد ذلك لعب أيًضا �ف

ي تاريخ منتخب الكبار.
ف غ�ي يهودي �ف ف لمنتخب إرسائيل - أول كاب�ت ي سنة 2018 اخت�ي كاب�ت

• �ف

ف"  الجملة: "أنا لعب كرة قدم مح�ت

1

PLAY  اضغطواתלחצו
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"أ� العب �رة قدم حمرتف" 

يحة 7 رسش

كسية: ح عن الطائفة ال�ش ن�ش
اكسة مجموعة عرقية يعود أصلها إىل جبال القوقاز.  الرسش

ي روسيا وتركيا، لكنهم موجودون أيضا 
وهم يقيمون أساسا �ف

ي إرسائيل يقيم أبناء الطائفة 
ق الأوسط. و�ف ي بقية بلدان الرسش

�ف
ي الجليل - كفر كما والريحانية. أغلبية 

ف �ف ي قريت�ي
كسية �ف الرسش

ي 
كس مسلمون ُسنَّة )لمعلومات إضافية انظروا الملحق �ف الرسش

تيب(. نهاية ال�ت
PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 10 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



ف  : من يعرف/تعرف لعب�ي نسأل وندعوا أحدهم ليحكي
ي منتخب إرسائيل لكرة القدم؟ هل تعرفون وتعرفن ما هي 

�ف
ي يضيفونها للفريق؟

وظائفهم وما هي القيمة ال�ت
ي الرياضة بصفة 

ي منتخب إرسائيل لكرة القدم، و�ف
ح كيف أنه �ف نرسش

عامة، اللعب هو اللغة الثالثة - الجرس الذي يسمح بخلق حوار، 
 . ك وإحداث التغي�ي بالعمل من أجل الهدف المش�ت

ن المحددين بسهم لكل منهم يفتح نافذة  النقر عىل الالعب�ي

ف تردن أن تسألوا/تسألن  نسأل: ما الذي كنتم تريدون وكن�ت
ا يظهر  ف المنتخب عنه؟ نبث فيلما قص�ي بيبارس ناتخو، كاب�ت

ي منتخب 
ي �ن

نسا�ن فيه بيبارس وهو يحكي عن التنوع الإ
إ�ائيل لكرة القدم.

ي كرة القدم: تعارف 
نحكي كيف بدأ بيبارس طريقه �ن

ي الحي وكانا 
ي طفولتهما �ف

س �ف الالعبان بن ساهار وبي�ب
. وعندما تقدم بن لختبارات فريق هابوعيل  ف ف وفي�ي صديق�ي

تل أبيب لكرة القدم، رافقه بيبارس إليه، وهكذا، وبشكل 

PLAY  اضغطواתלחצו

ي النارصة، يلعب 
مؤنس دبور، ترعرع �ف

ي منتخب إرسائيل
ي ألمانيا و�ف

حاليا �ف

منتخب إ�ائيل لكرة القدم - تصفيات يورو 2020

فيلم بيبارس يقدم نفسه

ائح 15-11  الرسش

يحة 16 رسش

ي كل مرة حول لعب واحد(. نقرأها. 
معلومات عن كل منهم )�ن

ي منتخب 
نسأل: من وجهة نظركم ومن وجهة نظركن هل منتخب النساء لكرة القدم متنوع؟ من يعرف/تعرف الالعبات �ف

النساء؟

ء جيد أن كل واحد وواحدة منا مختلف؟ أن هناك تنوع؟  ي
نسأل: هل صّفنا متنوع؟ هل مدينتنا متنوعة؟ والدولة؟ هل هو سش

ف منتخب  ي أوصلته إىل مكانته المرموقة ككاب�ت
س، ال�ت افية لبي�ب ة الح�ت ي الفريق. وهكذا بدأت الس�ي

غ�ي مقصود، ُقبل هو أيًضا �ف
إرسائيل.

يحة توجيهات للمعلم�ش



نلعب لعبة "التمرير" لنخت�ب كم 
نتعرف عىل بعضنا البعض: 

ي المناطق المحددة 
1. نكتب عىل اللوح أو عىل الشاشة �ف

ف كل التالميذ والتلميذات: بلد  قائمة بالأشياء المتشابهة ب�ي
الميالد، العمر، المدرسة، الصف، اللغة، الدين، المنطقة 

السكنية.

بعد اللعبة نلخص الموضوع: 
مجتمعنا متعدد الثقافات يقدم لنا فرصة الهتمام، وخيار التنوع، 
اج المتبادل. ويمتلك كل واحد  ف ويعطينا ثراء ثقافيا وقدرة عىل الم�ت

ي أن يتم تقبله متساويًا.
ي أن يكون نفسه و�ف

منا الحق التقليدي �ف
نوضح أن لكل واحد منا هوية مستقلة. وأن بيننا أوجه شبه وأيًضا 

أوجه اختالف. ول يجب أن نحكم عىل الآخرين وأن نحدد هويتهم 
بحسب الآراء المسبقة والسمات الخارجية. التعارف جيد. التنوع 

جيد.

PLAY  اضغطواתלחצו

مرر

مختلفمشابه

طار المناسب: ي الإ
ف التالميذ والتلميذات �ف 2. نكتب قائمة بالأشياء المختلفة ب�ي

الهوايات، الطعام المفضل، العادات، المسكن، الحيوانات الأليفة... 

(. نطلب من كل ف )أو إىل غرف، إذا كنا نقوم بالنشاط ع�ب البث المبارسش 3. نقسم الفصل إىل فريق�ي
: ف ف الفريق�ي ف يراقب اللعب ويحرص عىل أن يكون لعًبا نظيًفا ونجري منافسة ب�ي فريق أن يختار ولًدا أو بنًتا ككاب�ت

ي ذكرنا أنها مختلفة، مثل - كم أًخا لديك؟ الآن عىل المتطوع أن 	 
ف حول أحد الأشياء ال�ت نوجه سؤال إىل أحد المتطوع�ي

يخمن )أو يجيب من خالل معرفته( من أعضاء الفريق لديه نفس العدد من الإخوة. 

ة له أو لها بشكل صحيح عليه أو عليها 	  ف : الآن من منكم خمن الصفة المم�ي ف صحيحا - ننتقل إىل التاىلي إذا كان التخم�ي
اختيار صفة أخرى وتوجيه سؤال حول هذه الصفة. 

ة هم 	  ف ف ندعو كل من تنطبق عليهم الصفة المم�ي ف اثنت�ي ف غ�ي صحيح - نعيد المحاولة. بعد محاولت�ي إذا كان التخم�ي
ف عىل هذا النحو. تماما كسباق التتابع.  ة لهم ويستمر التخم�ي ف أيضا لرفع أيديهم، واختيار صفة أخرى مم�ي

ي إنهاء خمس جولت، يفوز باللعبة.	 
أول فريق ينجح �ف

نصائح حول النشاط:

أ 	  " عىل الـ spotlight، وهكذا ين�ش ف ي "التخم�ي
ف دوره �ف عند عمل النشاط عىل زوم يمكن للـHOST - أن يضع َمن يح�ي

موضوًعا وألعابًا جديدة.

ف تُمرر الكرة إىل من تم 	  ي كل تخم�ي
ي حلقة واستخدام كرة القدم - �ف

• عند عمل النشاط وجها لوجه يوىص بالوقوف �ف
ف صحيحا - نستمر كالمعتاد؛ إذا كان غ�ي صحيح- نعيد المحاولة مرة  ة له أو لها. إذا كان التخم�ي ف ف الصفة المم�ي تخم�ي

أخرى.

النتوع ج�د
PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 17 رسش

يحة 18 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



عنوان لسلسلة الجولت 
"التعارف يُسعدنا"

اننا وجاراتنا ووجدنا ما هي  مقدمة: بعد أن تعارفنا مع ج�ي
ي بيننا، وفهمنا أنه كلما تعارفنا بشكل أفضل 

التشابهات ال�ت
ي سالم واستمتعنا بمجتمعنا المتنوع - هيا بنا 

تعايشنا �ف
نفحص إىل أي درجة يعرف كل منا الآخر...

ما هو الدين الذي يؤمنون فيه بإله واحد؟
• المسيحية

• اليهودية
سالم • الإ

• الديانة الدرزية
جابات صحيحة • جميع الإ

ف والمشاركات إىل اختيار إجابة، وننقر عليها ونحصل  ندعو المشارك�ي
عىل ردود، صحيح/غ�ي صحيح حسب الختيار.

ي محادثة 
ي الكتابة عىل ورقة أو �ف

نجري مسابقة - من ينجح/تنجح �ف
سالم، يفوز/تفوز. ف اليهودية والإ كة ب�ي خمس عادات وفروض مش�ت

ح: توسيع - نقرأ ون�ش
سالم ديانات "توحيدية" - يؤمنون  المسيحية، اليهودية والإ

فيها جميعا بإله واحد.
مكان العبادة اليهودي هو الكنيس، ومكان العبادة المسيحي 

هو الكنيسة
سالمي هو المسجد. ومكان العبادة الإ

PLAY  اضغطواתלחצו

�سعد� 
التعارف

PLAY  اضغطواתלחצו

المسيحية

جميع الإجابات صحيحة

سالماليهودية ي الإ
ي الديانة الدرزية�ف

�ف

ما هو ا��ن ا�ي یؤم�ون ف�ه بإ� وا�د؟

سالم ديانات "توحيدية" - يؤمنون فيها جميعا بإله واحد.  المسيحية، اليهودية والإ
ومكان  الكنيسة  المسيحي هو  العبادة  ومكان  الكنيس،  اليهودي هو  العبادة  مكان 

سالمي هو المسجد. العبادة الإ

PLAY  اضغطواתלחצו

حصیح متاما!

PLAY  اضغطواתלחצו

ف اليهودية والإسالم كة ب�ي أوجدوا 5 عادات مش�ت

ما هو اليشء املُشرتَك؟

يحة 19 رسش

يحة 20 رسش

يحة 23 رسش

يحة 24 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



ي الجدول المرفق. 
نتوسع ونعطي أمثلة طبقا لما �ن

ي نعرفها من اللغة 
نجري استطالعا أو تصويتا: ما هي الكلمات ال�ت

المقابلة؟

وا عىل أك�ب عدد ممكن  ف اع�ش نجري منافسة: خالل دقيقت�ي
ية والعربية. ف الع�ب ي كلتا اللغت�ي

من الكلمات المستخدمة �ف

PLAY  اضغطواתלחצו

تغطية الرأس

التقويم القمري

لغتان ساميتان

الصوم

يوم مقدس

فريضة الزكاة

الطعام الحالل

مك لكمة أعرف يف 
ا�لغة املقاب�؟

PLAY  اضغطواתלחצו

> أقل من خمس
ين -عرسش > عرسش
-مائة ف > خمس�ي

> أتحدث بطالقة

يحة 26 رسش

يحة 25 رسش

يحة 27 رسش

يحة 28 رسش

نعرض صورة يظهر فيها منتخب إ�ائيل 
ي أثناء صالة ليلة السبت. نلفت النتباه إىل السلوك الودي 

�ن
ف غ�ي اليهود. ندعو التالميذ والتلميذات  م من جانب الالعب�ي المح�ت

ي حياتهم 
إىل التعب�ي عن رأيهم وذكر أمثلة عن حالت شبيهة �ف

اليومية. 
وا من قبل طقسا دينيا  نسأل التالميذ والتلميذات إذا كانوا قد حرصف

ي مكان ل يخص 
يخص أبناء دين أو ثقافة مغايرة أو تواجدوا �ف

ي مثل هذه المواقف 
دينهم ول ثقافتهم - وكيف يجب الترصف �ف

ي عيد 
اك �ف من وجهة نظرهم. )مثل - زيارة مسجد أو كنيسة، الش�ت

لأتباع ديانة أو طائفة أخرى.(

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة توجيهات للمعلم�ش

PLAY  اضغطواתלחצו

سواء..... وسواء

من  قدر  أك�ب  ف  دقيقت�ي خالل  أوجدوا 
ف ي اللغت�ي

الكلمات المستخدمة �ف



بداية مجموعة أسئلة صحيح/غ�ي صحيح
ف ونعرض مجموعة من أسئلة صحيح/غ�ي  نقسم الفصل إىل فريق�ي

صحيح. نعلن عن مسابقة - أول فريق يجيب إجابة صحيحة يحصل 
عىل نقطة. بعد كل سؤال ننقر لفتح الإجابة الصحيحة ونوسع 

ة. بجملة قص�ي
ي كل مرة نقرأ 

ي صف. �ف
: نوقف التالميذ والتلميذات �ف ي

خيار إضا�ن
سؤاًل. نوجههم: من يعتقد/تعتقد أن الإجابة صحيحة يخطو/تخطو 

إىل الأمام، من يعتقد/تعتقد أن الإجابة خاطئة - يخطو/تخطو إىل 
الوراء.

PLAY  اضغطواתלחצו

حصیح أم 

�ري حصیح؟

PLAY  اضغطواתלחצו

أم لكثوم أم لكثوم - �مس الشخيص ألشهر  �مس الشخيص ألشهر 

مطربة يف العامل العريب مطربة يف العامل العريب 

بعض الجمل عن الثقافة العربية 
ي المدارس اليهودية( 

)لنقلها �ن

ي العالم 
1. أم كلثوم هو السم الشخصي لأشهر مطربة �ن

ي )غ�ي صحيح(. اسمها الشخىصي هو فاطمة، و"أم  العر�ب
كلثوم" هو اللقب الذي أعطي لها عىل اسم البنت الثالثة 

سالم )ومعناه: "أم الجميع"(. ي الإ للرسول محمد ن�ب

يحة 31 رسش

يحة 32 رسش

ي كلتا 
ي بخمسة أمثلة عىل كلمات تُستخدم �ن

نأ�ت
. ن اللغت�ي

نبث فيديو عن لعب كرة القدم حاتم عبد الحميد، يحكي عن 
ي المنتخب. 

ي حياته وعن أهمية التنوع �ف
الدور المهم لكرة القدم �ف

نسأل: ما هو رأيكم؟ هل تتعاطفون أو تتعاطفن مع ما قاله 
حاتم؟

فيلم بيبارس يقدم نفسه

أ�ىل

دوغري

خف�ف�لال
ء جيد ي

ف - سش ي اللغت�ي
�ف

جمنون
ف - مجنون ي اللغت�ي

�ف

ة ي العربية - مبارسش
�ف

ية - حقيقي، غ�ي متكلف ي الع�ب
�ف

ف ف - صيحة تحف�ي ي اللغت�ي
ف - سهل، بسهولة�ف ي اللغت�ي

�ف

یعين
، بالعامية  ي

ي العربية - يع�ف
�ف

ية - تقريبا، بجانب ي الع�ب
�ف

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 30 رسش

يحة 29 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



أشهر رقصة شعبیة يف الثقافة العربیة 

�سمى ا��كة 

PLAY  اضغطواתלחצו

4. أك�ب مدينة عربية 
ي الجليل. 

ي إ�ائيل هي النارصة )صحيح( توجد النارصة �ف
�ن

ووفقا للعهد الجديد فإن مريم أم عي� وزوجة يوسف 
ي نزل فيها 

ي النارصة، وهي المدينة ال�ت
كانوا جميعا يسكنون �ف

نجيل وفيها ترعرع المسيح. الإ

PLAY  اضغطواתלחצו

أكرب مدینة عربیة يف إرسائیل

يه النارصة 

PLAY  اضغطواתלחצו

يف ا�متع العريب من املعتاد رشب 

قهوة سادة يف اجلنازات 

ب القهوة السادا  ي من المعتاد �ش ي المجتمع العر�ب
5. �ن

ي الجنازات )صحيح(. 
المرّة �ن

يحة 37 رسش

يحة 38 رسش

ي الثقافة العربية هي الدبكة )صحيح( 
3. أشهر رقصة شعبية �ن

أثناء الرقص يطرقون الأرض بأقدامهم بإيقاع. ولكل منطقة عرقية 
إيقاع وخطوات خاصة بهم.

ي الثقافة العربية من المعتاد الحتفال بالزواج لمدة 
2. �ن

أسبوع )صحيح(

من املعتاد يف الثقافة العربیة �ح�فال

�لزواج ملدة أس�بوع 

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 35 رسش

يحة 36 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



PLAY  اضغطواתלחצו

وهدف وا�د مشرتك

منا بعضنا - فسنفوز. إذا تعارفنا واح�ت

ندعو التالميذ والتلميذات للقراءة والتلخيص، ونربط 
ائح القادمة بموضوع الدرس  ي ال�ش

كل جملة موجودة �ن
وبموضوعات مقدمته:

إذا ابتعدنا عن الآراء المسبقة وتمسكنا بمجتمعنا المتنوع - 
فسننجح.

يحة 46 رسش

يحة 47 رسش

نبث فيلما وفيه غرفة المالبس الخاصة بمنتخب إ�ائيل قبل 
مباراة.

ي نهاية الفيلم 
ندعو التالميذ والتلميذات لمشاهدته بانتباه - و�ف

ي ظهرت فيه.
ستظهر أسئلة عن التفاصيل ال�ت

ي كل مرة أحد الأسئلة: 
ننقر ونسأل �ن

ي مقطع الفيديو؟
كم اسًما ظهر �ف

الحل: تسعة
ي مقطع الفيديو؟

كم دينا وقومية يُمثلها من ظهروا �ف
الحل: ثالثة

ي مقطع الفيديو؟
كم لغة يتحدثها الناس �ف

الحل: عىل الأقل أربع
ي كرة القدم معا من أجل 

رغم كل الفوارق - يعمل الجميع �ن
ك واحد! هدف مش�ت

يحة 44 رسش

يحة 45 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش

فيلم غرفة المبس

إذا ابتعد� عن الآراء املس�بقة 

ومتسك�ا مبجمتعنا املتنوع - فس��جح

PLAY  اضغطواתלחצו

 إذا تعارف�ا وا�رتم�ا 

بعضنا - فس�نفوز

PLAY  اضغطواתלחצו



ي 
ك فسنستطيع أن نعيش �ن إذا عملنا معا من أجل هدف مش�ت

ي سالم.
جوار طيب و�ن

نعطي ملخصا وندعو التالميذ 
ي فكرة قابلة للتنفيذ - ما الذي 

والتلميذات للتفك�ي معا �ن
ي 

كة والسالم �ن نستطيع فعله لكي ندفع الحياة المش�ت
ي الدولة؟ 

ي المدينة، �ن
ي الحي، �ن

المدرسة، �ن

PLAY  اضغطواתלחצו

والآن الكرةوالآن الكرة
يف أیدینا!يف أیدینا!

تعالوا نفكر بفكرة:تعالوا نفكر بفكرة:
ماذا ميك�نا أن نفعلماذا ميك�نا أن نفعل

من أ�ل إقامة ح�اةمن أ�ل إقامة ح�اة
مشرتكة وسالم؟مشرتكة وسالم؟

يحة 48 رسش

يحة 49 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش

PLAY  اضغطواתלחצו

 إذا معلنا معا من 
أ�ل هدف مشرتك 

فس�س�تطیع أن 
نع�ش يف جوار يف جوار

طیب ويف سالمطیب ويف سالم



كسية ملحق: بعض المعلومات حول الطائفة ال�ش
ي الجليل. بشكل 

ي الريحانية وكفر كما �ف
ي قري�ت

كزون �ف كسية وهم ي�ت ي إرسائيل حاليا حواىلي 5000 من أبناء الطائفة الرسش
يعيش �ف

اكسة، الذين يعود  كة مع الرسش ي الجليل لغة مش�ت
طبيعي وجد مهاجرو الهجرة الأوىل الذين قدموا من روسيا واستوطنوا �ف

ف  عي ع�ب لبنان. وخالل حرب الستقالل كانوا متحالف�ي ي التهج�ي غ�ي الرسش
اكسة �ف ة النتداب ساعد الرسش ي ف�ت

أصلهم إىل القوقاز. �ف
ف -  ي الجيش كمتطوع�ي

اكسة �ف ي الحرب. مع إنشاء الجيش الإرسائيىلي خدم الرسش
مع اليهود ح�ت أنهم تطوعوا للقتال إىل جانبهم �ف

ي قوات الأمن. 
لزامية �ف اكسة للخدمة الإ ف خاصة. منذ عام 1958 يخضع الرجال الرسش كسي�ي ي فرقة خيالة رسش

ي وحدة الأقليات و�ف
�ف

ف أبناء الطائفة مرتفعة بصفة خاصة. نسبة عدد المجندين ب�ي
ي المجتمع الإرسائيىلي وبموازاة ذلك 

ية. وهم مندمجون جيدا �ف ف نجل�ي ية والإ كسية(، والع�ب اكسة اللغة الأديغية )الرسش يتحدث الرسش
ة. ف هم يحافظون أيضا عىل تراثهم وثقافتهم المم�ي

راوبط لمعلومات إضافية:

/https://www.chckk.org.il

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20414

http://www.noar.mod.gov.il/DruzeAndCircassians/Pages/Circassians.aspx



ن  ملحق: فروض وعادات دينية متشابهة ب�ي

سالم اليهودية والإ

سالمية  ي اليهوديةالعادات الإ
العادات �ن

الشهادة - ل إله إل الله محمد رسول الله.

صوم رمضان - أثناء شهر رمضان بكامله يصومون خالل 
ي ذكرى ظهور الله تبارك 

النهار ول يأكلون إل ليال، �ف
ي 

وتعاىل لمحمد. ويهدف الصوم إىل الندماج مع الفقراء �ف
المجتمع، والتقرب إىل الله والتكف�ي عن الذنوب )فيما يشبه 

ي اليهودية(. وصوم رمضان هو أحد أركان 
يوم الغفران �ف

سالم. الإ

ي اليوم الأول من السنة 
صوم عاشوراء - يُحتفل به �ف

الهجرية.

ي العمر 
فريضة الحج - الحج إىل مكة مرة واحدة عىل الأقل �ف

لكل مؤمن.

يوم الجمعة - يوم التجمع من أجل الصالة وقراءة القرآن 
ليس هناك تحريم للعمل، لكن ل يُستحسن العمل فيه، 

ي ذلك اليوم
وهناك أماكن ل تفتح �ف

ير، والذبح الحالل،  ف الطعام الحالل - تحريم أكل الخ�ف
وبات الكحولية ب المرسش وتحريم رسش

اللغة - سامية. 

التقويم السنوي - قائم عىل أساس دورة القمر. 

تغطية الرأس للنساء والرجال - تشكيلة من أغطية الرأس، 
الحجاب وما يشبهه، من خالل الحرص عىل الحتشام. 

صالة شماع - اسمع يا إرسائيل الرب إلهنا إله واحد.

ي العارسش من 
صيام يوم الغفران - صيام يوم كامل �ف

ف  ي ب�ي
ي. يهدف الصوم إىل التكف�ي عن الخطايا ال�ت شهر ترسش

نسان وربه. الإ

ي أورشليم القدس ثالث 
الحج - الحج إىل الهيكل المقدس �ف

ي الأعياد الهامة.
ي السنة �ف

مرات �ف

السبت - يوم راحة واجتماع من أجل الصالة وقراءة التوراة.

ي 
ة ال�ت الطعام الحالل - تحريم أكل الحيوانات غ�ي المج�ت

عي، وتحريم أكل  ير. الذبح الرسش ف ليس لها حوافر، ومنها الخ�ف
ف مع اللحم. الل�ب

اللغة - سامية.

التقويم السنوي - قائم عىل أساس دورة القمر.

تغطية الرأس للنساء والرجال - الكيبا والشافيس. الحرص 
عىل الحتشام لدى النساء.



ي إرسائيل 
نامج "اضغطوا PLAY"، الذي طوره اتحاد كرة القدم �ف ي ال�ب

هذه الورشة هي إحدى الورشات الأربع �ف
س للسالم والبتكار. ندعوكم وندعوكن للتعرف عىل العروض التقديمية ومجموعات الورشات  اك مع مركز ب�ي بالش�ت

نامج واستخدامها: ي ال�ب
ضافية �ف الإ

• أسلوب حياة صحي

• الجندر

• مواجهة التحديات

نتم�ن لكم نشاطًا مثمرا وممتعا!

תלחצו
اضغطوا


