
 

 

 

شباب في اسرائیل یتحدثون عن وباء 
الكورونا:  

نصائح، أفكار، والتعامل خالل 
حاالت الطوارئ والروتین 





مقدمة  
لقد كان لتفشي وباء الكورونا (COVID-19) تأثیر عمیق على الصحة، عالم العمل والمجتمع وحیاة الروتین 

الیومیة في العالم أجمعھ بما في ذلك في اسرائیل.  

بـدءا مـن شھـر آذار، 2020 تـم النشـر فـي الـتعلیمات عـن تـقییدات ومـوانـع  مـختلفة، مـن أجـل وقـف تفشـي وبـاء 
الـكورونـا فـي اسـرائـیل. قـسم كـبیر مـن الـتعلیمات الجـدیـدة أثـرت بـشكل خـاص عـلى األطـفال والشـباب. ھـكذا، مـن 
بـین الـعدیـد مـن األمـور، تـم إغـالق الـمؤسـسات الـتربـویـة، مـنع الـدخـول الـى الـمتنزھـات، الـمالعـب والـمالھـي، إلـغاء 
الـدورات والـنشاطـات الـریـاضـیة وتـقیید الـلقاءات االجـتماعـیة مـع أشـخاص خـارج األسـرة الـجوھـریـة. أضـف الـى 
ذلـك، فـإن األطـفال والشـباب مـعرضـین لـعواقـب واسـعة الـنطاق بسـبب أزمـة الـكورونـا، مـن بـینھا الـحاجـة فـي 
الـتعامـل مـع انـعدام األمـن الـمھني لـألھـل، عـدم تـوفـر الخـدمـات الـعامـة الـمختلفة، الـخوف عـلى صـحتھم وصـحة أبـناء 
عـائـالتـھم، والـشعور بـعدم الـیقین والـقلق. عـلى الـرغـم مـن وجـود تـخفیف تـدریـجي فـي قـسم مـن الـقیود، اال أنـنا مـا 
زلـنا مـوجـودیـن فـي حـالـة طـوارئ حـیث إن األطـفال والشـبیبة یسـتمرون فـي الـوقـوف أمـام روتـین جـدیـد وغـیر 

معروف.  

عـلى الـرغـم مـن ھـذه الـصعاب واالضـطرابـات الـكبیرة الـتي یـمرون بـھا فـي ھـذه األوقـات، لـم یـحصل األطـفال 
والشـبیبة عـلى انـتباه كـافـي، ولـم یـتم سـماع وجـھات نـظرھـم فـي الـمناقـشات الـمختلفة. ھـكذا لـم یـتم إشـراكـھم فـي 
عـملیات اتـخاذ الـقرارات، ولـم یـتم سـؤالـھم بـخصوص احـتیاجـاتـھم، رغـباتـھم، وأسـالـیب تـعامـلھم مـع الـروتـین الجـدیـد. 
االتـفاقـیة الـدولـیة لـحقوق الـطفل- والـتي وقـعت عـلیھا اسـرائـیل فـي سـنة 1990- تـلزم الـدولـة بـاتـخاذ اإلجـراءات 

الالزمة لضمان الحفاظ على حقوق األطفال، الحفاظ على مصلحتھم، وسماع صوتھم.  

من أجل تحقیق االتفاقیة، ووضع أسس اشتراك الشبیبة، وتطویر تعلیم أقران الشباب للشباب خالل أزمة الكورونا 
وبھدف السماح بالتجھیز األفضل مستقبال من أجلھم- فان مجلس سالمة الطفل توجھ الى أبناء وبنات الشبیبة، من 

جمیع أنحاء البالد، من أجل االستماع وإسماع صوتھم.  
ھذه ھي الخطوة األولى من أجل فھم الواقع وتحدیات جائحة كورونا 
من منظور الشباب والشابات، بكلماتھم. ھذه المعطیات تعرض أفكار 
الشباب والشابات في موضوع الكورونا، ونصائحھم بالتعامل وبناء 

مرونة في ضوء الوضع الحالي، وخالل أوقات الطوارئ بشكل عام. 

نتانیا  
منطقة 

الشارون  

یسعور  

سدیھ الیاھو 

أور یھودا 

رحوفوت 

شعالبیم  
یاد بنیامین 

طیرات یھودا  

حشمونائیم  
مودیعین مكابیم رعوت 
نوف أیالون 
القدس 

كـما ھـو الـحال دائـما، إجـابـات واقـتراحـات الشـباب والـشابـات 
كـانـت مـثیرة لـالھـتمام، مـفیدة ومـلھمة. نـحن فـي مجـلس سـالمـة 
الــطفل ســنواصــل الــعمل لــضمان مــكان، وصــوت وتــأثــیر 
لألطفال والشبیبة في جمیع المواضیع التي تتعلق بحیاتھم.  

أشكلون 

ساعاد 

بیت شیمش 
مركاز شفیرا 
سدروت 

المشتركین 



نتیفوت 
رھط 

بئر السبع 

میتار 
عومر 

حوالي 100 شاب وشابة. ما یقارب 60% من طالب صفوف السابعة حتى 
التاسعة، وما یقارب 40% من طالب صفوف العاشر- الثاني عشر من جمیع 

أنحاء البالد.  
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                       الكورونا وأزمة الشباب                           
  أبناء الشبیبة یشاركون   

كیف تؤثر الكورونا على حیاتھم الیومیة ومحیطھم: 

تشویش الروتین المعروف 
 

ملل، خمول 

صعوبة في الحفاظ على عالقات اجتماعیة وتطویرھا  

خوف وضغط  

صعوبة في الحفاظ على مستوى 
التعلیم، وأداء المھام  

تقویة العالقة 
مع العائلة الجوھریة  

ضغوطات في البیت 

 القلق بخصوص البعد عن 
األصدقاء والعائلة 

الموسعة 
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"الشعور كأن كل شيء تغیر، خالل ثانیة. 
فجأة حیاتنا لیست عادیة، لم نعد نلتقي ب 
الكثیر من األصدقاء، لم نعد نذھب الى 
المدرسة والخ. غیرت الكورونا نظام 

الیوم  
 "

"أثرت الكورونا بشكل جید 
على عالقتي مع العائلة 
 "

"تزرع الكورونا الخوف 
والرعب بما یخص صحة 

عائلتي، تبعدني عن أصدقائي 
وعائلتي الموسعة" 

"أعـطتني الـكورونـا وقـت 
لـقراءة وتـعلم شـيء جـدیـد 
فــي كــل یــوم، جــعلتني 

انسانا أفضل " 



  شباب وشابات یشركون   
بما یتباد الى الذھن عند الحدیث عن الكورونا:  

اشتیاق  ם שיעמו
שיעמום تضییع الوقت 

اشتیاق فرصة عطلة  خنق 

ملل מחנק  דאגה 

געגו
ק מחנע 

عطلة  خوف 
געגוע 

ם שיעמו
געגו

ע 
בזבוז זמן 

ופ
ח

ות
מנ
זד
ה

נק
מח

אג
ד

חד
פ

נק
מח

נק
מח

חד
פ

חד
פ

גו
גע



געגו
ע 

מחנק  בזבוז 
זמן  הזדמנות 

 

  شباب وشابات یشركون   
ھل حسب رأیكم قد تم االھتمام باحتیاجاتھم عند اتخاذ القرارات بموضوع الكورونا: 

اشتیاقגעגוע 

خوفפחד 

فرصةהזדמנות 

تبذیر وقتבזבוז זמן

اختناقמחנק 

عطلة חופש 

مللשעמום 
מו
יע
ש
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חד
פ



 36%

 32%

 14%
 14%

 4%

■ ال اطالقا■ بدرجة قلیلة ■ بدرجة متوسطة ■ بدرجة كبیرة  ■ بدرجة كبیرة جدا  

اعتقد معظم الشباب والشابات (حوالي) %82- أن احتیاجات األطفال والشبیبة لم تحظى باھتمام كبیر بما فیھ الكفایة 
عند اتخاذ القرارات في موضوع أزمة كورونا. وذكر ما یقارب نصف الشباب والشابات (حوالي) %46- أن 

االھتمام باحتیاجاتھم كان قلیل جدا، أو حتى غیر موجود.  



 

  شباب وشابات یشركون   
ماذا یمكن أن یساعد بأیام جائحة كورونا:  

توصیات بخصوص نظام الیوم والعمل المھم في البیت )64.9%( 

تواصل (أون الین) مع األصدقاء )50%( 

تواصل (أون الین) مع أطفال من أماكن مختلفة في البالد)35.1%( 

التعلم عن بعد في المدرسة وفي أطر أخرى )20.2%( 

إجابة (أون الین) ألسئلة واستشارات )18.1%( 

التقلیل من التعرض لألخبار والمعلومات حول الكورونا )17%( 

الحصول على شرح حول الكورونا بلغة بسیطة وودیة )14.9%( 

 رد (ھاتفي) بخصوص األسئلة واالستشارات )11.7%(

ركز معظم المشتركین على أھمیة الحفاظ على 
العالقات االجتماعیة واألطر (مدارس، أطر 

أخرى)، والحاجة الى رد للتساؤالت 
واستشارات مالئمة لألطفال والشبیبة .
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              شباب من أجل الشباب: نصائح لفترة الكورونا             
  شباب وشابات یقترحون   

نصائح مختارة للمكوث المستمر في البیت والتعامل مع التغییرات في نظام الیوم: 

"שיחגגו על הعطلة הזה, 
הזדמנות להכיר ולהיפתח 
יותר למשפחה" 

"העצה שלי היא הידיעה 
שכאשר אתה נשאר בבית 

אתה בעצם 
מגן על עצמך ועוד יותר 
מזה על משפחתך ועל 

הסביבה" 

חברים 
לשמור קשר ולדבר 
עם 
חברים – בטלפון, 
וידאו, 
או בחוץ (לפי 
ההנחיות) 

זמן משפחה לחזק 
את התקשורת עם 
ההורים והאחים 

והאחיות בבית, ולא 
לשכוח לדבר עם 
סבא וסבתא 
והמשפחה 
המורחבת 

"בכל מה שיש חיסרון יש גם 
יתרון, והיתרון פה בתקופה הזאת 

זאת הזדמנות לעשות דברים 
חדשים, לעבוד על עצמנו, ולחזק 

קשרים עם המשפחה" 

"ללמוד משהו חדש, משהו שאתה אוהב, 
משהו לעצמך. ]..[ אפשר למצוא הרבה ידע על 
לימוד שפות, לימוד ציור ואומנות, לימודי נגינה 
ועוד.. והכל חינם, אז רק קח לך את הזמן למצוא 
תחביבים חדשים. בנוסף, לילדים בגיל 16+ אני 

ממליצה לעזור ולהתנדב באיזור שלכם או 
במשפחה בלבד (כמובן אם אתם לא בקבוצת 

סיכון")
 !

םיביבחת
,םישדח םיביבחת ץמאל
רפתשהלו עיקשהל וא
םינשיה םיביבחתב

הדימל

םוי רדס
רוציל ,םוי רדס ןנכתל
ךל המיאתמש תרגסמ
רקובב שבלתהל

המ'גיפ אל(
)םויה לכ

,הקיזומ ,טרופס :תוצלמה(
)דועו לושיב ,הריצי

המורתל תויונמדזה אוצמל
הרטמל תיתרבח היישעו

םכל הבושחש

רחאה לע לכתסהל

,הליהק(
)הביבס )ןוראה תא רדסל

,קחשמל ןמזה תא לצנל
דועו ,הריצי ,האירק

לש תויחנה לע רומשל
תואירבה דרשמ

דחוימבו ,אירב לוכאל
תחורא לוכאל דיפקהל

רקוב

יאנפ



ספורט 
לעשות ספורט, בבית ובחוץ בהתאם להנחיות 
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)םכתא ןיינעמש

'ןמז יל היה קר םא'

,תונומת ןגראל(

תומישמה תא םילשהל

לבא םתיצר דימתש

'ןמז היה אל' יכ םתיחד

תואירב



  شباب وشابات یقترحون   
كیفیة التعامل مع التعرض الزائد لألخبار، التعلیمات المتغیرة، وللمعلومات التي من 

الممكن أن تدخلنا في ضغط 
 :

"لكل شخص ردة فعل مختلفة 
لمعلومات كھذه أو كتلك، كل شخص 

یرى أخبار مختلفة. في حال كان 
ضغط، محاولة التعرض أقل لألخبار 

التي سوف تلھینا" ...  

"حسب رأیي یجب على الشبیبة أن 
یكونوا مدركین للوضع. ال یمكن 

الھرب من ذلك لكن ال یمكن الجلوس 
طیلة الیوم أمام األخبار یمكن سماع 

حتلنات من مرة ألخرى من التطبیقات 
وعدم االنشغال بھذا األمر أكثر من 

الالزم"  

"التوجھ الى شخص بالغ والتحدث 
معھ حول شعورك. أنا متأكدة أنھم 

سوف یساعدونك، یدعمونك 
ویھدئوك. " 

التقلیل من مشاھدة األخبار والنشرات فیما یتعلق 
بالكورونا 

التوجھ الى األھل أو لصدیق قریب من أجل 
الحصول على الدعم والھدوء 

الطلب من األھل حتلنات ومعلومات بخصوص 
الكورونا، بدل التعرض لألخبار مباشرة  

التأكد من استھالك األخبار فقط من مصادر موثوقة، 
وعدم تصدیق كل ما یتم نشره 

البحث عن أخبار "جیدة" وحتلنات ال تتعلق 
بالكورونا فقط  

العمل على التفكیر االیجابي ومحاولة اخذ األمور 
بالتناسب الصحیح 

"التذكر أننا احدى الدول 
الموجودة في افضل حال بسبب 
الكورونا. وفي النھایة سوف 

ینتھي األمر".  

"التعرض ایضا لمعلومات 
جیدة ومفرحة ".  "فھم أن وسائل االعالم مھمة 

للدیمقراطیة، لكن أحیانا تبالغ في 
مواقفھا من أجل المشاھدات، لھذا 
یجب أخذ كل شيء بالتناسب " 
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      من ھنا،   الى أین سیستمر مجلس سالمة الطفل?           

سنعمل على تعزیز ونشر تصورات ونصائح الشبان والشابات- من أجل األطفال 
والشبیبة، ومن أجل جھات راسمة للسیاسة والجمھور الواسع. 

نـزیـد الـمجھود مـن أجـل االعـتراف بـالـصعوبـات، بـاالحـتیاجـات وتحـدیـات األطـفال والشـبیبة 
في أزمة الكورونا مع الجھات ذات العالقة 

 .

سنستمر إعطاء منصة للشباب والشابات من أجل االشتراك، وإسماع مواقفھم وإعطاء 
منصة ألفكارھم من أجل التعامل في أوقات الطوارئ والروتین الجدید. 

8


