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معا لكن لك عىل حدة 
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تقييمات المجتمع لحاالت الطوارئ
 خالل أزمة الكورونا

شهر رمضان المبارك 2020

يتميز شهر رمضان بعادات وأنماط حياة خاصة التي تتعلق في األسرة والعالقات بين الناس
سيبدو شهر رمضان في ظل انتشار الفيروس مختلًفا

* ستبدو الطقوس الدينية مختلفة وسيقود الناس نمط الحياة الدينية في المنازل
* لن تتم الزيارات العائلية ويجب علينا ان نحاول جاهدين ان ننصاع للقوانين

* سيكون الوضع االقتصادي أكثر صعوبة هذا الشهر 

رسالة اجتماعية واضحة بشكل منفصل ولكن مًعا - معا لكن كل على حدة
يجب فصل العزلة الجسدية عن العزلة االجتماعية - ال يجب علينا ان نكون حاضرين جسدًيا لنكون 

حاضرين في المجتمع .
من أجل ان نتخطى شهر رمضان- في ظل االزمة, من الضروري ان نرفع مستوى االلتزام

 الجماهيري في البالد بالذات في اعقاب األزمة. هكذا ستستنح فرصة الفراد البلد والمجتمع
  بالمساهمة في بيئتهم وخاصة ألولئك الذين يحتاجون الى مساعدات مكثفة في هذه 

 الفترة. هذه فرصة لتقوية الترابط االجتماعي بيننا جميعا .
التواصل مع أكبر عدد ممكن من الناس والشراكات في المجتمع باالضافة للسلطة المحلية 

هو فرصة لتعاون كبير ولتعزيز انتماء األفراد والجماعات وإقامة العالقات.. عالقات وطيدة
 التي ستستمر حتى بعد انتهاء األزمة.
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أسس موجهة وأمثلة لبرنامج عمل

1. جماهيرية عن بعد - التواصل بين الناس
 

كيف؟ ماذا ؟

تعزيز االنتماء 
للبلد

* فعاليات عن بعد بين السكان (مثل نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل االجتماعي 
   وغيرها من التكنولوجيا الداعمة)  

* الغناء على الشرفات ? اناشيد وتهاليل رمضانية 
* مكافئة الدعم المعنوي بواسطة رسائل التي ستنتشر بين الناس عبر ادوات تكنولوجية 

* صديق هاتفي ? كل شخص يتعين له صديق هاتفي يتواصل معه خالل اليوم ليسأل عن حاله 
* اعياد ميالد عن طريق تطبيق الzoom  - بقيادة مراكز الشباب القيادية في البلدة

تكوين 
عالقات 
جديدة

* مبادرة تشييد مجموعات مع اهتمامات مشتركة مثل ? مجموعات طبخ ونمط حياة صحي, 
   مجموعات لتعليم الكبار بالسن وغيرها, والقيام باجتماعات اسبوعية عن بعد. 

* التواصل بين المصالح الموجودة في البلدة ? مبادرات مشتركة التي تبادر فيها المصالح المحلية
* انشاء مجموعات "واتساب جماهيرية " تتمحور حول مواضيع مثل: مساعدة الغير, ترفيه, تطوع 

   وغيرها 

تشجيع 
المبادرات 
المحلية 

الجماهيرية

* انشاء مسابقة لتشجيع افكار لتحسين التواصل والعالقات 
* انشاء "دفيئة افتراضية " لتشجيع مبادرات تطوع اجتماعية

* انشاء صفحة معلومات لكل المصالح / المنتجين المحليين مع امكانية توزيع وتوصيل لكل
 منهن (انشاء نقطة توزيع اذا آلت الحاجة) 

زيادة الوعي 
متعدد الجوانب

 واالجيال

* فوازير رمضان 
في االيام الصعبة و المنعزلة التي يعيش بها الجيل الذهبي وتعيش في حالة من الخوف 
المستمر وبالذات معاملة االعالم لهذه االجيال كانها في خطر دائم. لم تعد االجيال االصغر 

تهتم لما لدى اجدادنا ان يعلمونا من تجاربهم الواسعة المليئة بمعلومات غنية وقد اصبحوا 
مهمشين مما ادى الى زعزعة العالقات بين االحفاد واالجداد. 

* انشاء منصة جماهيرية لزيادة الوعي متعدد الجوانب واالجيال  ونشر المعلومات من جيل 
الخر-استدعاء العائالت لمهمات بسيطة تالئمهم / مجموعات متعددة االجيال لتصوير الفعاليات

 اليومية ونشرها على الفيسبوك, انشاء حدث جماهيري على االنترنت بشكل متواصل. 

* انتاج اغاني ,أناشيد دينية واشعار خاصة لشهر رمضان واالختيار باوقات مناسبة وخاصة الداء الغناء للجمهور
هذه االغاني على السطوح والشرفات. 

التوجه 
للقيادة  
المحلية 

* ممثلي الجمعيات ( ايلن, اكيم , جمعية مكافحة السرطان, جمعيات المساعدة واالغاثة, جمعيات
 جيل الطفولة المبكر, جمعيات الفن والمسرح المحيلة وغبرها من الجمعيات) لجمع اسماء وارقام 

  هواتف.
* التوجه لخبراء متعددين (ممثلين عن شرائح مختلفه , عالقات شخصية ? صديق يجلب صديق) مثل

  خبراء عالج ( مختص نفسي وطبيب نفسي) مختصين بمجاالت االدارة المالية واالقتصادية 
  (مستشارين), مختصين بالحقوق (محامي, مستشار تامين وطني) وخبيري اعالم الكتروني ان  

   يكونوا على استعداد استقبال اسئلة وتساؤالت عن طريق الهاتف والمساعدة للسكان. 
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كيف؟ماذا ؟

 تطوع - المجتمع من اجل المجتمع 

في هذا الوقت كثير منا يمر بأزمات ? في كل يوم هنالك من يخسر مصدر رزقه ومكان
 عمله. الكثير موجود بالعزل الصحي وليسو قادرين على الخروح والقيام بحاجاتهم. هنا

 يأتي دور المجتمع ان يتكاتف ويساعد كل من افراده, ان يعطي من اجل تقوية الشعور 
الداخلي باالنتماء.

مستندات 
لتفعيل 

المتطوعين 

(±∑Æ≥Æ≤∞ מעודכן) מסמך הפעלת מתנדבים  החברה למתנ“סים *
ملف تفعيل المتطوعون في شركة المراكز الجماهيرية

(±∑Æ≥Æ≤∞ מסמך עבודה עם מתנדבים של משרד הרווחה © מעודכן *
ملف العمل مع المتطوعون في وزارة الرفاه االجتماعي

*רכז התנדבות ברשויות מקומיות
مركزو المتطوعون في السلطة المحلية

مسح وضع 
العائالت

 بالمجتمع 

* هواتف متطوعين/ات لعائالت بالمجتمع لكي يتم فحص وضعهم وكل ما ينقصهم. 
باستطاعة المتطوعين التواصل مع اصحاب المصالح لتوفير الحاجيات.

* اإلعالن عن تقديم طلب لمساعدة العائالت 

تجنيد ناشطين 
وتوسيع دائرة 

المتطوعين

* استبيانات لمسح  وفحص الحارات والبلدات
* استبيانات وجمع ارقام هواتف الناس لتجنيدهم للتطوع

* تجنيد المتطوعين عن طريق مخازن المعلومات الخاصة للمراكز الجماهيرية

ايجاد امكانيات 
عمل للشباب 

عن طريق 
التطوع بالمجتمع

* تعليم الشباب ومساعدة طالب المدارس عن بعد. المركز الجماهيري يستطيع
 تفعيل تعليم عن بعد للطالب االصغر سنا.
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كيف؟ماذا ؟

ثقافة الترفيه - كيف نمر هذه الفترة فيما 
نحن كلنا عالقين في البيت؟

نحن معتادون على االشتراك ببرامج ومحاضرات, معتادون على التعلم مع بعضنا 
البعض وايضا التمرن معا. ماذا نفعل االن؟ يوجد لدينا العديد من االمكانيات! 

الفكرة المركزية هي ان نفهم ان ثقافة الترفيه الخاصة بنا لم تعد موجودة ونحن
 مجبرين ان نصنع النفسنا ثقافة ترفيه متجددة. ربما هذه فرصة لنا لكي نستكشف

 مجاالت جديدة التي تثير اهتماماتنا وبهذا نوسع افاقنا.

تشغيل 
مكتبة

* تشغيل مكتبة بالتحكم عن بعد 
* ارسال وتجميع كتب من الناس وتوزيع لكل من يحتاج

* نقل كتب بين الناس في ذات المبنى او الحارة عن طريق مجموعات "واتساب"
اغاني وموسيقى جماهيرية 

* - تشغيل سيارة للغناء الجماعي في الحارات 
* نشر فيديوهات موسيقى بين سكان 

خلق انشطة
 بقيادة

 مشتركة 

* استبيان لفحص مجاالت االهتمام للسكان, انشاء مجموعات في الواتساب حسب
 المجاالت المختلفة, كل مجموعة تتنظم بصورة مستقلة للقيام بلقاءات في بث مباشر.

* بنك الوقت - كل من يريد ان يتعلم شيء عليه ان يعلم شخص اخر شيئا من خبرته الخاصة

خلق حوار مثمر
 بين افراد

 العائلة الواحدة 

* تخطيط وبناء "مخزن ادوات عائلي" الذي يشمل طرق بناء مشاريع التي تتطلب عمل
 جماعي مما يؤدي الى توطيد العالقات بطريقة مثمرة بدال من خلق الخالفات والتسلق

 على الجدران 
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 تعزيز الشركاء المحليين وبناء تواصل مشترك 4 .
المجتمع القوي هو من يملك "العبين" محليين يؤمنون بالبناء المجتمعي، وكذلك معرفه لبناء

 تواصل وترابط بينهم. 
وخاصًة في هذه األوقات مهم جدًا خلق قنوات تواصل فيما بينهم، لبناء وتعزيز الجماهيرية لكل 

واحد من الالعبين لنفسه وذاته. 
الالعبون: السلطة المحلية، اصحاب األعمال والمحال التجارية ، الجمعيات والمؤسسات األهلية والجمهور. 

اذًا كيف يمكن فعل ذلك ؟

كيف؟ماذا ؟

تشجيع الالعبين 
المحليين للعمل 
لبناء الجماهيرية

المجتمعي

* تشجيع اصحاب األعمال والمحال التجارية  للتكاتف واإلعالن عن التسوق بواسطة 
توصيات عن طريق اإلنترنت. 

* التوجه للمحال التجارية المحليه للتكاتف من اجل تشجيع الشراء من داخل البلد. 
* تشجيع الجمهور للشراء من داخل البلد ودعم التجارة المحليه. 

توطيد التواصل 
بين الجمهور 

وباقي "الالعبين"

* كشف أعمال الالعبين على الجمهور من خالل بث تقارير أعمالهم في هذه الفتره 
بالذات وخاصة السلطه المحليه والجمعيات والمؤسسات المختلفة لخلق جو من التقارب

 والتواصل ما بينهم. 

إقامة طاولة 
مستديرة لبحث 

مواضيع مختلفه 
من بعد

* انتاج لقاءات لمجموعات مختلفه تضم جميع األطراف من الالعبين في المجتمع المحلي
 للتداول حول مواضيع مختلفه : التطوع في المجتمع ، مساعدة الجيل الذهبي ، ثقافة 

وفنون وغيرها. 

مبادرات إلقامة 
لجان محليه 

عن بعد

* ممكن من خالل الطاولة المستديرة ، إقامة لجان تنفيذية والتواصل بين أعضاءها من
 بعد والتي بدورها تخطط وتدعم مجاالت مختلفه : لجنة تخطيط ودعم لذوي االحتياجات

 الخاصة ، الشبيبة ، الجيل الذهبي وغيرها. 
* بناء مسابقات حول المبادرات الجماهيريه التي تنتج من خالل مجموعات مختلفه 

" عناقيد/ احياء " مختلفه وبمجاالت متنوعه تتعلق بالهوية واالنتماء للمجتمع المحلي
( على سبيل المثال ماذا يميزنا عن باقي األحياء في القرية/المدينة )

صندوق
 جماهيري

* إقامة صندوق دعم جماهيري لدعم مادي الفراد/لعائالت الذين يعانون من ضائقه
 في هذه الفتره ألسباب تتعلق بتوقيف عملهم او بطاله او ظروف صعبة من خالل

 أشخاص مهنيين في مجاالت االقتصاد او موظفو بنوك او مستشارون في ادارة األعمال.
 

*** مثال رائع يعمل حاليا في مدينة طمرة بمبادرة المركز الجماهيري وبلدية طمرة. 
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 Ramadan Idol 1. مسابقه

منافسه وطنيه او محليه في مجالين:  
 القارىء االفضل اليات من  القرآن  (عريس القرأن)

2. مسابقه "تريفيا" وطنيه او محليه 

معلومات حول الدين االسالمي يشمل وصايا شهر رمضان المبارك .

3.مسابقة تالوة القرآن الكريم

مسابقة محلية لتالوة القرآن الكريم. المسابقة ستكون حسب االجيال.

4.حملة البقاء في منزلك

كل يوم نشر في وسائل االتصال المحليين والوطنيين فيديوهات ينتجمعهم ناس معروفين في اكثر من 
مجال مثل ناس ملمين في مجال الدين اطباء مديري المدارس. 30 فيديو الهدف منهم زيادة معلوماتنا . 

الحمله موجهه للجميع وليس فقط للمجتمع .

5.حلويات رمضان

تحت إشراف إدارات الصرف الصحي المحلية والمتطوعين المعتمدين الذين سيهتمون بإدخالهم إلى منازل 
العائالت المسلمة (ليس بالضرورة محتاًجين) مرتين في األسبوع. حلويات مثل "القطايف" ..

6.البنك المستعمل

يمكن ألي شخص أو عائلة التبرع لهذا البنك المنتجات التي ال يحتاجونها وستتمكن العائالت أو األفراد من تلقي
 هذه المنتجات. سيعمل البنك عن بعد وسيتأكد المتطوعون من وصول المنتجات إلى العائالت التي طلبت ذلك.

7.صباح يدوي لكل منزل

التوزيع على كل منزل مصباح\فانوس لكي يقوم كل بيت باضائته على الشرفات على االقل مره باالسبوع. من 
الممكن تنفيذ هذا في ايام الجمعه في وقت صاله التراويح التي تعتبر مميزه لشهر رمضان. مره في االسبوع

 ستخرج سياره مع موسيقى ممتعه لالطفال الذين سيقفون على الشرفات مع الفوانيس المنيره

بنك مقترحات , مبادرات وفعاليات اجتماعيه - جماهيرية اضافيه
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8.فرحه في الحاره

توزيع مكبرات الصوت على الشرفات المركزية داخل األحياء لغرضين:
- في وقت صالة التراويح ، إذا كان ذلك صحيحًا من حيث "الشريعة اإلسالمية" - قوانين الدين.

- اطلب من المقيمين أن: دعوة للكتابة اإلبداعية من األطفال ، والشعر او اغنيه مرتبطه  بالشهر ، وما إلى ذلك
 

9.شاشات الضوء

- سيتم تثبيت الشاشات الكبيرة في األحياء مع أجهزة العرض ومكبرات الصوت:
-  سيتم توزيع مقاطع فيديو لطيفة من المنازل

- المسابقات المحلية: اللوحات والكتابة والشعر والتوافه المحلية والمزيد ...
-  معلومات عامة مهمة خالل فتره ال كورونا خالل شهر رمضان

-  مسلسالت / مسلسالت تلفزيونية خاصة لرمضان يشاهدها الناس مًعا من الشرفات..

10.عمل جيد في رمضان

شن حملة ضخمة من بداية الشهر تشجع الناس على فعل الخير واتباع القيم اإلسالمية بشكل عام ورمضان بشكل 
خاص. سيرسل الناس تفاصيل "هؤالء األشخاص" حولهم وسيتلقون إشادة في نهاية الشهر ويقدرونهم على 

أفعالهم.

11.زخارف وزينة الحاره

اطلب من السكان ربط منازلهم من خالل الشرفات بزخارف مشتركة مدرجة في التكاليف. من مؤسسات مختلفة. 
المبادرة موجهة للمجتمع بأسره وليس فقط للسكان المسلمين.

12.قصه في غرفة المعيشه

.قم بتوصيل األجداد الحيوية من خالل أجهزة الكمبيوتر حيث سيروي األجداد قصصهم وتجاربهم التراثية خالل شهر
 رمضان في مرحلة الطفولة ويمررها لألحفاد. كما سيتم توزيع هذه القصص على الموقع اإللكتروني للمركز 

وصفحة الفيسبوك وكذلك السلطات المحلية.

:(live) 13. عروض بشكل مباشر

عروض متعلقة بجوهر رمضان وسيتم توزيعها من خالل صفحة المجتمع والموقع اإللكتروني للسلطة المحلية 
والفيس بوك. يمكن لعب هذه العروض على شاشات ضخمة في األحياء أيًضا .

14.  معا وبشكل منفصل 

القهوة والقطيف على الشرفات أو المداخل / المداخل: قبل صالة التراويح ، سيجلس جميع سكان األحياء على
 الشرفات / المداخل ، ويضيئون المصابيح ، ويشربون القهوة ويذوقون القطيف ويلتقطون صوًرا ألنفسهم. 

سيكون سعيدا للجميع. تستهدف المبادرة المجتمع بأسره وليس فقط المسلمين هناك
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15.السماء منيره

ستكون عروض األضواء المحلية خالل األسبوع في رمضان عروض صغيرة نسبًيا ، وفي مساء اإلجازة سيكون عرض 
أضواء ضخم في المنطقة.

16.فرق الغناء المتنقلة

الفرق التي تغني أغاني رمضان مرتين في الشهر ... تناوب على مركبات خاصة (شاحنة - للحفاظ على المسافة 
المطلوبة بين المشاركين)

17.الهالل الكبير

إلعطاء كل عائلة لديها أطفال صغار هالل من الورق المقوى / الخشب بمواد إبداعية - حوالي 1500 من الفوانيس. 
خالل األسبوع األخير من رمضان ، يتم تجميع الفوانيس من قبل المتطوعين وتم بناء هالل ضخم في مساحة مفتوحة.

 على كل هالل صغير تكتب األسرة رغبتها الخاصة

18.بالونات وامنيه 

بالونات هيليوم لجميع العائالت في المجتمع يوم الجمعة في رمضان. ستكتب العائالت أمنية على البالون. سوف 
يجمعهم المتطوعون في مرحلة ما ويطيرون بها في سماء المنطقة.

19.ليالي مضاءه

تقسيم المصابيح / الفوانيس المحددة التي تضيء الشمعة في الداخل ثم تقذفها في السماء. اختيار ساعة معينة
 فيها تقوم جميع المنازل بنفس اللحظه بتطيير البالون المنير. بما في ذلك السكان غير المسلمين 

20.حوار دائري
في شهر رمضان: مساعدة المقيمين على تشغيل برنامج حوار عن بعد ، والتنسيق مع رجال الدين واألشخاص من 

مختلف المجاالت مثل المجتمع واالقتصاد والعقل والترفيه وإجراء مناقشات جماعية (ميزانية للمحاضرين). وهذا يشير
 إلى 30 دائرة كهذه أثناء ساعات الصيام وليس بعد اإلفطار.

21. تسليم هدايا

الهدايا للنساء (هدايا لزيارات صلة الرحم) - 
إحدى القيم األساسية في شهر رمضان - زيارات "الرجال" للنساء في عائالتهن ، وخاصة الفتيات واألخوات. وفًقا لهذه

 القيمة ، يجب على الرجل الحفاظ على "اتصال الرحم" مع النساء من حوله ، لذا يجب عليه "زيارتهن" ومنحهن
 بعض الهدايا . 

في وقت الكورونا ، يجب قطع هذه الزيارات ، لذا فإن المبادرة هنا هي مساعدة الرجال بالفعل. 
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22 . حافلة الفرح 

حافلة / شاحنة تتجول في جميع األحياء ، وتقوم بجلسات لألطفال ، وتوزع بالونات ، ومعدات منزلية ، وغناء ، 
وموسيقى ممتعة ... بشرط أن يبقى األطفال في المنازل ويخرج المشغلون من الحافلة ويستمتعون باألطفال.

23 . معا ووحدنا- لوحه محليه

كل أسرة تتلقى 20 * 40 قطعة قماش / كرتون. صناعة لوحة عائلية حسب اختيار االسرة ، وفي النهاية ُتجمع كل 
اللوحات ونقوم بعمل لوحة محلية ضخمة ، ويمكننا طباعة  جميع اللوحات على لوحة ضخمة وتعليقها في مكان 

مركزي في المنطقة.

24. مالك رمضان

الفكرة مشابهة لسانتا كلوز. أطفال مثاليون / أطفال لديهم عيد ميالد خالل شهر رمضان / أطفال يقومون 
بأعمال حسنة - سيتم إرسال أسمائهم إلى مركز اتصال في المنطقة ، أو إلى مركز المجتمع أو مجتمع المتطوعين
  سيطلب اآلباء هدية والسبب المحدد لطلب هذه الهدية ، ومرة في األسبوع سيأتي "مالك رمضان" ويوزع الهدايا

 لهؤالء األطفال.

25. عيد ميالد سعيد للجد/ للجدة

سيتم جمع أسماء األجداد الموجودين في منازلهم بعيًدا عن عائالتهم والحصول على كعكة من قبل متطوعين ، 
إلى جانب مقطع فيديو أعدته عائالتهم لجعلهم سعداء في يومهم الخاص. يمكن أيًضا التنسيق مع الجيران في

 الخروج  إلى الشرفات ووالغناء لهم " عيد ميالد سعيد".

26. عيد ميالد سعيد عزيزتي / عزيزتي

سيتم جمع أسماء األشخاص الذين هم في محنة شديدة أو األشخاص الذين يعانون من إعاقات معينة وسيحصلون 
على كعكة باسم المجتمع بأكمله من قبل متطوعين ، إلى جانب شريط فيديو أعدته عائالتهم لجعلهم سعداء في

 يومهم الخاص. يمكن أيًضا التنسيق مع الجيران في الخروج إلى الشرفات ويالغناء لهم عيد ميالد سعيد. 
يمكن إرفاق هدية رمزية مهمة للكعكه مثل كتاب عن شخصية مهمة في تاريخ اإلسالم أو فانوس لرمضان والمزيد.
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