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حقإسحياةعنقصيرافيلماخاللهانعرضاسـتـهـاللـيـة،فعالية❑
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الشخصيةبأبعاده"األزمة"مصطلحعنخاللهانتحدثفعالية❑

ومنرابين،إسحقالراحلأقوالمناقتباساتنقرأواالجتماعية،
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حصة الفتة-فعالية استهاللية

افتتاحية
ووزيرالحكومةرئيسالغتيال25-الـكرىذالتحلالسنةهذه

.رابينإسحقالدفاع

مظاهرةختامفي4/11/1995السبتيومرابينإسحقاغتيل

نعم"عنوانتحتجرتوالتيالمزدحمأبيبتلمركزفيحاشدة

هرهظفيالحكومةرئيسعلىالنارأطلقت."للعنفالللسالم،

علىوالسياسيةالمساعيعارضيهوديإسرائيليقاتلقبلمن

.األمامىإلدفعهافييطمحرابينكانالتيأوسلو،اتفاقياترأسها

.رابينإسحققتلعبرالسياسيةالمساعيوقفالقاتلأراد

يلي،اإلسرائالمجتمعفيعميقةألزمةالعنيفةالقمةالقتلكان

ةالعميقمصادرهامواجهةمن،بعد ّننته،لمأننايدعيمنوهناك

.اليومحتىترافقناالتيالصعبةوأبعادها

مدارسالفيطقوسفياالغتيالكرىذإحياءيتمسنةكلفيكما

مواضيعفيالصففيحواراتفيلكذوكعامةأماكنوفي

وبدورنايةالديموقراطبحصانةاإلسرائيلي،المجتمعبصورةتتعلق

.بأسرهللمجتمعمشتركمستقبلتصميمفي

:القصيرالفيلمالمعلميعرض
ומותוחייו,רביןיצחק

(ثانية27ودقائق6)

:المعلميسأل
الفيلم؟فيكميثيرمشاعرأية❑
؟كرهاذعلىالفيلميأتيتاريخيةأحداثأية❑

2 .

1 .

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U


25-الـكرىذالإلحياءتصميمهاتمالتيالالفتةالمعلميعرض

.رابينإسحقالغتيال

:للنقاشأسئلة

الالفتة؟فيتروناذما1.

الالفتة؟فيكمتثيرمشاعرأية2.

شقوق؟المنالنابتالبرعميرمزإالمالشقوق؟ترمزإالمبرأيكم،3.

االجتماعي؟الجانبفيمعانيهاما

عبرتنقلهاأنالمصممةأرادتالتيالرسالةهيمابرأيكم،4.

؟تشاؤمأمتفاؤلرسالةأهيالالفتة؟

؟الرسالةهذهمعتـتـفـقـونهل5.

ابين؟رإسحقاغتيالكرىذوالالفتةبينالعالقةهيمابرأيكم،6.

هذهاتذبال"كفرصةاألزمة":الموضوعاختيراذلمابرأيكم،7.

حياتنا؟بواقعيرتبطكيفالسنة؟

4 .

حصة الفتة-فعالية استهاللية

3 .



حول األزمات والفرص-الفعالية الثانية
:ملخص

صيالشخالحقلفي"أزمة"مصطلحنـنـاقـشسوفالفعاليةهذهفي

إلىآخربشكلللنظرفرصةأيضاتكونقداألزمةأنيبدو.واالجتماعي

ينرابإلسحقخطابينمنمقاطعنعرضسوفالفعاليةفي.الواقع

تيالاغأعقابفياجتماعياتغييراأحدثواأشخاصعنقصيرةوأفالم

.رابينإسحق

ثالمفيوالتفكير"أزمة"كلمةتعريفالطالبمنالمعلميطلب.أ

.األزماتمننوعأوأزمةعلى

أوقملصعلىبالكتابةإجاباتهممشاركةإلىالطالبالمعلميدعو.ب

.يجماعتشاتعبرأيضاباإلمكان.انترنيتيتعاونيلوحأولوح

."أزمة"للمصطلحمختلفةتعريفاتالمعلميعرض.ت

:المعلميسأل.ث

فيملكتكشفتقبل،منتعرفونهالمأزمةلكلمةأبعادأية•

المعلم؟أوأصدقاؤكمعرضهاالتيالتعريفاتأعقاب

.األزماتخاللمنالنموتعرضالتياالقتباساتصفحةالمعلميعرض.أ

هاعرضالتياألزماتوأنواعاألزماتعلىاألمثلةإلىالعودةالمعلميطلب.ب

:ويسألالسابقالقسمفيالطالب

أزمات،علىأمثلةأعطواللنمو؟فرصةرؤيةباإلمكانأزمةكلفيهل•

.نموفيهايكونأنيمكنالأوفيهانموالبرأيكم،

ه؟ذكهلفرصةاحتماللوجودالمطلوبةالظروفهيما•

منعددأكبركرواذأاألزمة؟خاللمنالنموفرصةتتعلقاذبماأوبمن•

.العوامل

بأيالنمويمكنالبدونهاوالتيجداالضروريةالشروطهيمابرأيكم،•

عمل،للاستعدادليونة،للتعاون،استعدادقوية،إرادةمشترك،هدف(شكل؟

.)وحاجاتهاآلخررؤية

شخصية،(األزماتخاللمنالنموإمكانيةتمنعقدالتيالعواملهيما•

.)اعتقاديةمحلية،اقتصادية،سياسية،اجتماعية،عاطفية،

ما هي األزمة؟. 1

نمو من خالل األزمة. 2



بطالخريجيأمامرابينإسحقخطابـَيمنمقاطعالمعلميعرض

:يسألثم،1992سنةالكنيستوجلسةالعامة،والقيادةالضباطكلية

رابين؟إسحقبأقوالرأيكمما•

عندالمجتمعيواجهمخاطرأيةرابين،إسحقأقوالحسب•

األزمات؟

شعورخلق(األزماتعندالمساعدةيمكنهااجتماعيةقوىأية•

حوارالقوى،تجميعالتغيير،فيأملبالمستقبل،إيمانبالتضامن،

.)االحترامعلىمبني

فيالمسؤولية(رابينأقوالتتضمنهاالتيالقيمتستطيعكيف•

نواألمالعامة،والقيادةالضباطكليةطالبخريجيأمامخطابه

فيتساعدأن)الكنيستجلسةفيخطابهفيالجماهيري

األزمة؟خاللمنالنمووفيالمواجهة

األزمةمننـتـعـلـمـهـاالتيالمألوفةالعبرإحدى:المعلميقول

ـوتـنـاقلمصادرالمجددالـتـقـيـيـم.نـتـخـيـلمماأقـوىأنناهي

فيتحدياتلمواجهةثـقـةتمنحناودعمناوحـصـانـتـنـا

منظورناوأولوياتـنـاسلماألزمةتغيرقد.أيضاالـمـسـتـقـبـل

جديدمنقلالنطالفرصةذنافبمثابةتكونأحيانا.الحياةتجاه

شأنمنالتقليلالقصدليس.الواقعإلىآخربشكلللنظرأو

،إيجابيةكتجربةنفسهااألزمةرؤيةأوالمعاناةأوالحزن

اللخمنجديدةمداركوتطويرالقوىاكتشافالقصدولكن

.وأبعادهااألزمةمواجهة

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 
حول المجتمع واألزمات والقيم. 3



تركالمشالمشروعمنثالثةأوقصيرينفيلمينالمعلميعرض

.Ynetورابينإسحقلمركز

:المعلميسأل

؟اذلماتغيير؟أكبريمثلقصيرفيلمأيبرأيكم،•

؟اذلماخاص؟بشكلفاجأكمقصيرفيلمأي•

يفالظاهرةالشخصياتأحدثتهيذالالتغييرفيرأيكمما•

؟ابينرإسحقمقتلأزمةأعقابفيحياتهافيالقصيرةفالماأل

؟إحداثهاختاروايذالالتغييرأثراجتماعيةدوائرأيةفي•

:المعلميقول

ئيسرمقتلبعدالبالدسادتالتياألجواءتخمينحاولوا.1

.رابينإسحقالحكومة

سحابةفيكلماتكتابةإلىالطالبدعوةباإلمكان❑

.يةــ ِـّصفصورةوعرضمنتيمتر/كلمات

منمتنوسياسيةتربويةاجتماعية،مبادراتتعرفونهل.2

؟رابينإسحقمقتلأزمةخالل

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 
اعيمن األزمة الشخصية إلى العمل االجتم: اغتيال رابين. 4

https://ecat.education.gov.il/word-cloud-generator
https://ecat.education.gov.il/mentimeter


وروناالكوباءتفشىاألخيرةالسنةفي

ةأنسجكلأصابتعميقةأزمةـدـ  ولـو

بهاحـتوطــَـو  والعالمالبالدفيالحياة

تحدياتخلقتالكوروناأزمة.بشدة

واألَسريالشخصيالمستوىعلى

ب الجتماعياالحقلفيتصدُّعاتوسـبــ 

.والسياسيواالقتصادي

:المعلميسأل

مختلفة؟الالحياةدوائرفيالكوروناوباءأبعادهيمارأيتموها؟أوعنهاسمعتمتصدُّعاتأية1.

يمةجسأضرارالدراسة،بروتينأضرارالرزق،بمصادرأضراربطالة،اجتماعي،تباعد)

.(وغيرهاسياسيةتغيراتوالسياحة،الفراغوأوقاتالـثـقـافـيالجانبفي

ضامنت)الحالية؟األزمةخاللمننبتتواجتماعيةاقتصاديةشخصية،مبادراتأيةبرأيكم،2.

ريةاألسَّالعالقاتتعزيزوالتداخل،للتطوعاستعدادباآلخرين،مباالةواجتماعي،أَسري

علوماتممنعينيةأمثلةأذكروا(للمساعدةواستعدادالمستضعفينإلىانتباهواالجتماعية،

.االنترنتمنأوشخصية

كافةلدىالقويةالرغبة)األزمة؟خاللمنالنموعلىيساعدأنيمكنهالذيماكمجتمع،3.

صياعواالنالقراراتالحترامالحقيقياالستعداداألزمة،منالخروجفيالمجتمعفيالقوى

العميق،تماعيواالجالشخصيااللتزامالحقيقي،للحوارلالستماع،للتعاون،االستعدادللقانون،

تعداداالسحكمة،بالضرورةليستاألحوالكلفيالنهايةحتىحقعلىنكونأنحقيقةفهم

ومنالعاطفيالفتورمنالخروج،{موقف}اتجاهاتخاذوحاجاته،اآلخررؤيةلليونة،

.(وغيرهاالغضبحاالتتخفيضالخمول،

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 
وأبعادهاالكوروناأزمة . 5



أقوالويالماضتموزفيالدولة،رئيسريڤلينرؤوڤينأقوالالمعلميعرض

:ويسألأيلولفيغروسمانداڤيد

مثلاألوالخروجاألزمةخاللمنالفرصتوفيرةمسؤوليملقاة  َمنعلى•

السلطاتوعلىالدولةفيالـمـنـتـَـخـَـبـةالقيادةعلى)األزمة؟من

قياداتعلىالموضوع،عنالمسؤولةاألقسامقيادةعلىالمحلية،

لكعلىوالمؤثرين،البارزينالمتطوعينعلىاالجتماعية،المنظمات

.(الدولةفيمواطن

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 

وأبعادهاالكوروناأزمة . 5



:للتلخيصأسئلة

زالموضوع• أمنفينتعلم":هوالحاليةالدراسيةالسنةفيالـمـركــ ِـّ

هذااختيارتملماذابرأيكم،."واالتحادالشراكةشعارتحت

الموضوع؟

رحـتالتيالمواضيعأعقابفي• التحادواالشراكةالفعالية،فيطـــ 

واالجتماعية؟الشخصيةاألزمةوقتيساعداأنيمكنهماكيف

الفعالية؟أعقابفيجديدإلىتعرفتمهل•

فيتحدثالتياألزمةمواجهةفيكمجتمعالمشتركةمسؤوليتناهيما•

أخرى؟أزماتمواجهةفيرابين؟إسحقاغتيالأعقاب

لتيااألزمةواجهةملفعلهتستطيعونالذيماشبيبة،كأبناءأنتم،•

أخرى؟أزماتلمواجهةرابين؟إسحقاغتيالأعقابفيتـحدث

إلىبالطالويدعوالفعاليةأعقابفياألفكارشريحةالمعلميعرض•

.األسئلةيخصّ فيمابأفكارهمالجميعإشراك

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 

تلخيص



لعزلاتجربةباألمن،الشعوروعدمالضبابيةمنأحاسيسناحية،من:كثيرةمخاوفترافقهااألزمات

(معاكالهماوأحياناجسمانيةأخرىوأحياناعقليةأحياناتكونوالتي)اآلخر،عنالواحدوابتعاد

دَّةتزيدأنبإمكانها ناحيةومن،آتّ هومماوالذعرالخوفالسطحعلىفيطفوالمجموعاتبينالتوترحِّ

دقداألزمةساعةاليوم،تعلمناوكماأخرى، ولــ ِـّ قــًـاجديدة،روابطأيضاتــ  أنوبإمكانهاداخال،وتتـَـعـلــُـّ

كوأناالجتماعيالتضامناألمامإلىتدفع حـَـر ِّ المجموعاتبينتالعالقافيكذلكالـتـغـيـيـرعملياتتــ 

التـجديد،منانطالقا-فرصنافذةَّيشبهمااألزمةفينرىأنيمكننا.المجتمعفيالمختلفة بشكلأمــُـّ

بإمكانها،األزماتأنّ إالأقدامنا،تحتتنهاراألرضيةبأنالشعوربرغمأي،نعيشه،الذيالواقعفيآخر

قـويـنـاأنّ مفاجئ،وبشكل عنللتعلمفرصةثابةبمأيضاولكنهاإصابتنا،بسهولةنلتقيتجعلنااألزمات:تــ 

ولتغييرالروابطوالعالقاتلتعزيزكامنة ،قوىًّالكتشافرافعةًّتكونوقدكدولةكمجتمع،كأفراد،قوانا،

القرارهناكاألزماتمواجهةقاعدةفيأنّ ننسىأنّ لنامسموحّ ليسأنهغيرَّاألولويات،وسلمالقيم

الحفاظخاللمنوصريح،واضححوارإدارةالتعاطف،إبداءاإلصغاء،االحتواء،:مصادرهبمواجهة

ستعانةباالتصليحإلىيحتاجماإصالحبضرورةاالعترافخاللومنالديموقراطيالحوارحدودعلى

.حياتناواقعتصميممسؤوليةعـاتـقـنـاعلىاألخذخاللومنديموقراطيةبأدوات

حول األزمات والفرص–الفعالية الثانية 

تلخيص



25-كرى الـذال

الغتيال إسحاق رابين
!األزمة كفرصة؟
عارضة للتالميذ



مجموعة معلومات

افتتاحيّة
ل اليوم الذكرى  .رابينيتسحاقالغتيال رئيس الحكومة ووزير األمن 25نسج 

 معارض أُطلقت عليه النار في ظهره من قبل مواطن يهودي  ". نعم للسالم، ال للعنف"عند انتهاء مسيرة حاشدة في وسط تل أبيب بعنوان 4.11.1995تم  اغتياله يوم السبت 

.ينطالب القاتل وقف العملي ات السياسي ة والدولي ة من خالل اغتيال راب. للعملي ات السياسي ة، وعلى رأسها ات فاقية أوسلو، ال تي أراد رابين تقديمها

، ويد عي البعض أن هم لم ينتهوا حت ى اآلن من ا ترافقهم ال ـتي الوخيمة امل مع العواقبلتعكانت عملية االغتيال الحدث األعنف ال ذي أدى إلى أزمة عميقة في المجتمع اإلسرائيلي 

.حت ى اليوم

ة ومن خالل حوار صف ي  في المواضيع المرتبطة بشخص ، ِمنعتها المجتمي ةنقوم سنويًّا بإحياء ذكرى اغتيال رابين من خالل مراسم في المدرسة واألمكنة العام  ع اإلسرائيلي 

.الديموقراطي ة ووظيفتنا في رسم مستقبل مشترك لكاف ة المجتمع

موته رابين، حياته ويتسحاق
(د6:27)

ما المشاعر ال تي يثيرها فيكم الفيلم؟❑

ما األحداث التاريخي ة ال تي يثيرها الفيلم؟❑

https://www.youtube.com/watch?v=kRBs9x2kj8U


ذكرى الـ أمامكم مجموعة ملصقات نُس قت واختيرت لالحتفال بال

رابينيتسحاقالغتيال 25

مجموعة من األسئلة للحوار

ماذا ترون في المجموعة؟1.

أي ة مشاعر تثير لديكم؟2.

ما ق؟ماذا ترمز الشقوق برأيك؟ ماذا يرمز البرعم النابت من الشقو3.

أهمي ة ذلك من الناحية االجتماعي ة؟

بي ما المغزى ال ذي طلبته المنتجة من خالل الملصق؟ هل هو إيجا4.

؟ أم سلبي 

هل أنتم مع المغزى؟5.

ما العالقة بين الملصق ويوم الذكرى الغتيال رابين؟6.

حسب/من االزمة إلى الفرصة هذه السنة: لماذا اختير الموضوع7.

رأيكم؟ كيف يرتبط بواقع حياتنا؟

مجموعة ملصقات



حول األزمات والفرص

ما هي األزمة؟
ماذج وفك روا بن" أزمة"حاولوا تعريف كلمة 

ألزمة أو نوع أزمة

ما هي األزمة؟

ما هي أبعاد كلمة أزمة ال تي لم تعرفوها،

ال تي قد مها وال تي تم  اكتشافها بعد التعريفات

األصدقاء أو المعل م؟

لوا تعريفاتكم ونماذجكم على الل وح سج 

المشترك أو في الدردشة الجماعي ة

لكلمة أزمةتعاريف مختلفة



حول األزمات والفرص

اقتباسات تعكس النمو من خالل األزمة

أسئلة حواريّةالنمو من خالل األزمة.2
زمات هل يمكن رؤية إمكاني ة للنمو في كل  أزمة؟ قد موا نماذج أل•

.لم تؤِد إلى نمو  أو لن تؤدي إلى نمو؟ حسب رأيكم

صة النمو تتعل ق فربماذا/لهذه الفرصة؟ بمنما الشروط المطلوبة•

من خالل األزمة؟

شكل؟ما الشروط ال تي بدونها لن تكون إمكاني ة للنمو وال بأي•

ما األسباب ال تي قد تمنع إمكاني ة النمو من األزمة؟•

من أجل حوار مشترك، ارجعوا إلى نماذج 

ابق األزمات وأنواعها ال تي أثرتم في القسم الس

.من النشاط



رنا ا تصو  تنا، ِمنع. من أهم المغازي ال تي نتعل مها من األزمات أن نا أقوى مم  تنا ودعمنا يعطينا األمن التقييم المتجد د لمصادر قو 

يكون ذلك نافذة للبدء أحيانًا قد. يمكن لألزمة تغيير ترتيب األمور ووجهة النظر نحو الحياة. للتعامل مع التحد يات المستقبلي ة

بي ة، وأيًضا القصد هو تقليل شعور الحزن، المعاناة أو النظر لألزمة كتجربة إيجا. بفرص جديدة أو فهم الواقع بشكل مغاير

.اكتشاف القوى وتطوير رؤى جديدة من خالل التعامل مع األزمة وعواقبها

حول األزمات والفرص
والقيمالمجتمع،االزمات. 3



ما رأيكم بأقوال رابين؟•

مع حسب أقوال رابين، ما هي األخطار ال تي تواجه المجت•

في زمن االزمة؟

ي زمن ما هي القوى االجتماعي ة ال تي بإمكانها المساعدة ف•

األزمة؟

,  ي ة مسؤول-أقوال رابينكيف يمكن للقيم المنبثقة من•

يجي كلي ة ا)الجماهيري  األمن  لقيادة في الخطاب أمام خر 

المساعدة في التعامل والخروج من األزمة؟(واألركان

حول األزمات والفرص
والقيمالمجتمع،االزمات. 3

ة مقاطع من خطابات رابين أمام خّريجي متدّربي كليّة القياد

.  1992واألركان، وجلسة الكنيست عام 



رابين ويتسحاقأفالم من المشروع المشترك لمركز 

Ynet

دولة تخي لوا كيف كانت األجواء في ال. 1

بعد مقتل رابين؟

حول األزمات والفرص
أزمة شخصيّة إلى عمل اجتماعيّ من:رابينمقتل . 4

هل تعرفون مبادرات اجتماعي ة، . 2

رابين؟ تربوي ة وسياسي ة، نمت بعد مقتل

ونحاول מנטימטר/בענן מיליםاكتبوا في 

عرض صورة صف ي ة

.أي  فيلم يمث ل التغيير الهام ؟ برأيكم ولماذا•

أي  فيلم فاجأكم؟ لماذا؟•

تي ما هي التغييرات ال تي أحدثتها الشخصي ات  ال  •

ابين؟ظهرت في الفيلم  في حياتها، في أعقاب مقتل ر

ختاروه؟على أي ة دوائر حياتي ة أث ر التغيير ال ذي ا•

https://ecat.education.gov.il/word-cloud-generator
https://ecat.education.gov.il/mentimeter


جت انتشرت في السنة األخيرة أزمة كورونا وأنت

ي  في أزمة عميقة أث رت على كل  النسيج الحيات

تهم بشدة .الدولة والعالم وهز 

ين، وضعت أزمة كورونا تحد يات على المستوي

في اهتزارالشخصي  والعائلي  وأدت إلى 

، السيا ، االقتصادي  .سي  المستوى االجتماعي 

مة عن أي ة صدمات سمعتم ورأيتم؟ ما هي عواقب أز1.

كورونا في الدوائر الحياتي ة المختلفة؟

ة، أي ة مبادرات شخصي ة، اقتصادي ة واجتماعي  2.

ة أ و أزهرت من األزمة الحالي ة؟ ايتوا بنماذج خاص 

.من الشبكة

كمجتمع، ماذا يمكن أن ينمو من خالل األزمة؟3.

حول األزمات والفرص

وعواقبهاالكوروناأزمة . 5



ر رفلين، رئيس الدولة، من شهرأوبينأقوال 

وز األخير تم 

حول األزمات والفرص

وعواقبهاالكوروناأزمة . 5

َمن المسؤول عن خلق الفرص من األزمة 

والخروج منها بالوضع األفضل؟

من شهر أيلول األخيردافيد جروسمان أقوال 



أسئلة للتلخيص

". والوحدة ة نتعل م بأمان بالمشارك: "الموضوع المركزي  للسنة الدراسي ة الحالي ة•

حسب رأيكم؟/لماذا اختير هذا الموضوع

وحدة والفي أعقاب المواضيع ال تي أثيرت في النشاط، كيف يمكن للمشاركة •

في فترة أزمة شخصي ة واجتماعي ة؟المساعدة 

هل تجد د لكم شيئًا في أعقاب النشاط؟•

تل رابين؟ ما هي مسؤولي تنا المشتركة كمجتمع في التعامل مع األزمة الناتجة بعد مق•

.وأزمات أخرى

ب مقتل أنتم كشبيبة، ماذا يمكنكم أن تفعلوا للتعامل مع األزمة الناتجة في أعقا•

رابين؟ ومع أزمات أخرى؟

حول األزمات والفرص

تلخيص

أفكار في أعقاب النشاط



حول األزمات والفرص
ةالفعاليعقاب في أفكار أ

؟الفعاليةأعقابفيجديدإلىتعرفتمهل

النمو،أسيبدمتىبرأيكماألزمة؟هذهفيللنمواحتماللديناهل

هوماسيقودنا؟أينإلىبه؟تؤمنونهلأصال؟سيبدأكانإن

ا؟واحدكلمنالمطلوب مـنــ 

ن؟وـعـارضـتأمرأي

ن؟وـقـفـتـتأمرأيعلى

اخروجنتمنعأنحتىأوتعيقأنالظواهرهذهبإمكانكيف

.(موقفكم)اتجاهكمإشرحوااألزمة؟من

التسامحعدمظواهرلمواجهةعملهالمطلوبهومابرأيكم،

اليوم؟نشهدهاوالتيالسياسيوالعنف

عدبة؟زماألمنيخرجعندماالمجتمعسيبدوكيف

ة؟سنمنكثرأبعدة؟سن

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים



دَّةُ والـقـَـحـْطُ : األزمة .الـشـ ِـّ
(لسان العرب البن منظور اإلفريقي ) 

.االنخفاض، االنحطاط: األزمة

باللغة اإلنجليزية، أصلها من الكلمة crisis: األزمة

krisis من الفعل) باللغة اليونانية ومعناها القرار

ر  (.قرَّ

بـة من رَ : كلمة األزمة :  ْسَمْينباللغة الصينية مـركــَـّ

危机  واآلخر "مخاطرة "أحدهما يشير إلى

."فرصة "يشير إلى 

חזרה 
למצגת  
המורים

حول األزمات والفرص

חזרה 
למצגת  

התלמידים

ال حاسم التغيير الحاد ، الـمـنـعـطــَـف الحاد ، انتق: األزمة

.من حال إلى حال أخرى مختلفة عنها

قــَـةُ : األزمة دَّةُ والـضـي ِـّ .الـشـ ِـّ
(بيروت -دار الشرق-المنجد) 



"صةالفرتسكنالصعوبةقلبصميمفي"
(آينشتاينألبرت)

"للنموفرصةهومكسورهوما"
(َشْرعابيبوَعز/تـْـساحَعميت)

طريقإنها-شيءكلفيتصد عهناك"

"للدخولالنور
(كوهينليونارد)

ة،فرصكلفيصعوبةيرىالمتشائماإلنسان"

"بةصعوكلفيفرصةيرىالمتفـائلاإلنسان

(تشرتشلوينستون)

طلوعقبلحـُـلـْـكـَـة  األشد  الظالمدائما"

"الفجر
(حانوخشالوم)

حول األزمات والفرص

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים



.اإلسرائيليالمواطناإلنسان،-اإلنسانشيءكلقبلوربماأيضا،األمن.الصواريخوسفينةالطائرةالدبابة،فقطليساألمن"

."اإلنسانأملهوواألمن.نماداخلهفيالذيالمجتمعهوحارته،هوشارعه،هوبيته،هواإلنسان،تربيةهوأيضا،األمن

طابمنمقطع،رابينإسحق .1992سنة،13الـالكنيستجلسةفيخِّ

ريهييه)خيربِّصير"الكلماتزوجإنه.عائليواسمشخصياسماسم ،المؤلمةمشاكلناإلحدى" هذا،الكلماتجزو."(بِّسيدِّ

االكثيريسمعهوالذي :بخيرليسهوماكلعادةًّيختبئهذاالكلماتزوجخلف.يطاقالإسرائيل،دولةفياليوميةالحياةفيمـنــ 

."لهامكانَّالجميعاوهيالجائرة،والسلطةالقوةالمفرطة،النفسبـثـقـةواإلحساسالغرور

طابمنمقطع،رابينإسحق .1992سنةالعامة،والقيادةالضباطكليةطالبخريجيأمامخِّ

حول األزمات والفرص

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים



الساعةتكونوقد.اإلسرائيليةللديموقراطيةالكبيرةالساعة.إسرائيللدولةالكبيرةالساعةتكونأنيجبالصعبةالساعةهذه"

وكلالمجموعاتلكوأبناءلبناتوااللتزامالقلققاعدتهافيوالتيومتطورة،متينةدولةيديهبمحضبنىالذيالشعبلهذاالكبيرة

."عليهانتصريوأناألزماتمننفسهبنييأندائماعرفالذي،المجتمعلهذاالكبيرةالساعةتكونوقد.األجيال

طابمنمقطعلين،ـريڤينـرؤوڤ،الدولةرئيس .2020سنةتموز،"آبمنالتاسع"مساءتعليميةمناسبةفيخِّ

حول األزمات والفرص

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים



حول األزمات والفرص

بأطواقعليهاحافظتوالتيأوجدتهاالتيالمعجزة،بأنحساساإلخاللمنالدولة،علىالشديدالخوفخاللمن"

فترةمنىنشفأنإلىبحاجةفإنناس،ـفـنـتـلـلكالهواء...إليناوجوهناإعادةأجلمنوكذلكاالضمحالل،فيآخذةالتضامن،

الواحدينمختلفنكونكأنّ ضرورية،أساسيةمهاراتأخرىمرةتعلمنالوحبذا.كمجتمععقولنارجاحةفيهاضاعتطويلة

عيوننافياشرريقدحاناللذانوالشكّ العداوةإخمادنعرفأن.لؤمبال-آرائنافيمتعارضينكراهية،بالولكنّ اآلخرعن

."نحننفكرامكليسيفكرونالذينولحمنا،عظامناإخوتنا،إلىننظرحين

.2020أيلول18فيYNETفينشرمقالمنغروسمان،يدـداڤ

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים



;רשימת הדוברים

.ראשת עיריית ירוחם; טל אוחנה1.

מאבטח ראש  . מורה לאזרחות; שי גלזר2.

.הממשלה יצחק רבין

.יוצר וזמר, אביב גפן3.

.יוצר וזמר, אביהו מדינה4.

לשעבר ראש המועצה  ; אהרן ולנסי ויוסי ברוך5.

ראש המכינה הקדם  , האזורית גליל עליון

(בהתאמה)צבאית גליל עליון 

.איש חינוך ופעיל שלום; נאיל זועבי6.

ממנהיגי ההתיישבות  -פנחס ולרשטיין7.

.ביהודה ושומרון

.ר ארגון רבני צהר"יו; הרב דוד סתיו8.

,  אשת חינוך; הרבנית מלכה פיוטרקובסקי9.

ממקימות פורום ״תקנה״

.א"ר ארגון זק"יו; יהודה משי זהב10.

חזרה 
למצגת  
המורים

חזרה 
למצגת  

התלמידים

.  התבוננות אישית וקבוצתית; עשיר, מצריך מבט פנורמי, רצח יצחק רבין
הפיק , שנים לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין25לציון 

,  עשרה סרטונים קצריםYNETמרכז יצחק רבין בשיתוף עם אתר 
;שישקפו פסיפס ישראלי רחב

שרצח יצחק  , הגילאים והזהויות, גברים ונשים מכל המגזרים והמחנות
. היווה עבורם נקודת מפנה או חולל בהם שינוי, רבין השפיע על חייהם

בסרטונים נצפה ונשמע באזרחים ישראלים שהרצח דחף אותם לחשיבה  
.לבניית גשרים חדשים, ליצירת מסגרות חדשות, ועשייה אחרת

מרכז יצחק הסרטונים יתפרסמו באתר 
בשעה 29.10.2020ביום חמישי רבין 

08:00

mailto:http://www.rabincenter.org.il/Web/He/Default.aspx

