
 
 

 

רעיונות להפעלה בחודש הרמדאן ∞≥∞≥ בצל הקורונה

נבנה ע¢י אגף בינוי קהילה ובשיתוף פורום המנהלים הערבים בחברה למתנ¢סים
אפריל ∞≥∞≥

מבוא
רמדאן ∞≥∞≥ שונה מהותית מכל רמדאן אחר שהכרנו מאז ומתמידÆ זהו חודש שכל המשמעויות סביבו הן סביב

 ¢הביחד¢Æ השנה¨ בצל הקורונה משמעויות אלה מקבלות קונוטציה שלילית בשל החשש מהידבקות בנגיף ופגיעה
באנשים במרחבים שלנוÆ ההתחברויות והמפגשים סביב שולחן האיפטר עלול עם האימהות¨ האחיות להוות סכנת

מוות ליקרים שלנוÆ שמירה על ¢קשר הרחם¢¨ והבנות שלו יכול להיות ¢קטלני¢Æ בשנה זו¨ אהבה משמעה ¢ריחוק¢ 
ומשפחתיות משמעה  ¢בידוד וניתוק¢Æ רק כך נינצל מהשלכותיו הקשות של נגיף הקורונהÆ עם זאת¨  הערכים

והמשמעויות של החודש הזה ניתנות לשמירה עם כל הכלים והאמצעים הטכנולוגיים המפותחות שהאנושות זכתה 
בהן  בשנים האחרונותÆ על כן¨ ניתן לשמור על ¢הביחד¢ גם כשאנחנו ¢לבד¢ וניתן לשמור על ערכי הנתינה¨ 

 Æההתחשבות והעזרה לזולת גם כשכל אחד מאיתנו נשאר בביתו 

הערכות קהילתית במצב חירום בעת משבר הקורונה רמדאן ∞≥∞≥

Æ חודש רמדאן מתאפיין במנהגים ואורחות חיים מיוחדים¨ ובעיקר במשפחתיות ובקשר בין האנשים
חודש רמדאן בצל הקורונה יראה אחרת 

™ הטקסים הדתיים יראו אחרת ואנשים ינהלו את אורח החיים הדתיים בבתים 
™ ביקורי המשפחות לא יתקיימו¨ ועל הציות להנחיה זו צריך לרכז את מירב המאמצים

™ המצב הכלכלי יהיה קשה עוד יותר בחודש זה 
מסר חברתי ברור � ¢לחוד אבל ביחד°¢

 Æיש להפריד בין הבידוד הפיזי לבידוד החברתי ≠ לא חייבים להיות נוכחים פיזית כדי להיות נוכחים בתודעה הקהילתית
על מנת להצליח בחודש הרמדאן¨ נדרש להעלות את רמת הקהילתיות ביישוב דווקא בעקבות המשברÆ ליצור הזדמנויות 

לחברי הקהילה לתת מעצמם¨ לתרום לסביבתם ובעיקר להיות שם עבור מי שנזקק וצריךÆ זו ההזדמנות לחיבוריות ופעולה 
  Æקולקטיבית בין כולנו

החיבור לשחקנים רבים ככל האפשר בישוב מעבר לרשות המקומית � הוא הזדמנות לשיתופי פעולה משמעותיים¨ לחיזוק 
Æהשייכות של יחידים וקבוצות ויצירת קשרים וזיקות שיישארו על כנם גם לאחר תום המשבר
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בנק רעיונות לאירועים קהילתיים נוספים

±Æ תחרות
 Ramadan Idol 

הפקת תחרות ארצית או יישובית בשני תחומים∫
®Ê¬dI�« f¹dŽ© חתן הקוראן ®Ê¬d� ¡È—U�המקריא הטוב ביותר לפסוקים מהקוראן ©

®ÊUC�— bAM�המהלל הטוב ביותר לתפילות מיוחדות בחודש רמדאןØ חזן רמדאן  ©

≥Æ תחרות 
טריוויה ארצית

 או יישובית

Æידע בנושאי דת ומצוות של חודש רמדאן או איסלאם בכלל

≤Æ תחרות 
¢דקלום הקוראן¢

Æהתחרות תהיה על פי חלוקה לגילאים Æתחרות יישובית לדקלום הקוראן בעל פה

¥Æ קמפיין 
¢הישארו בבתיכם¢

כל יום להפיץ בכל כלי התקשורת היישוביים והארציים סרטונים מקצועיים כאלה שכל 
פעם ידוענים מתחום מסוים עושים∫ אנשי דת¨ רופאים¨ מנהלי בתי ספרÆÆÆÆ ∞≤ סרטונים 

כאלה כדי להיות במודעות אינטנסיבית בענייןÆ הקמפיין מופנה לכל היישוב ולא רק 
Æלאוכלוסייה המוסלמית שבו

Æµ דוכני 
ממתקי רמדאן

בהשגחת מחלקות התברואה ברשויות המקומיות ומתנדבים מאושרים שידאגו להביא אותם 
לבתיהם של משפחות מוסלמיות ©לאו דווקא נזקקות® פעמיים בשבועÆ ממתקים כגון ¢קטייף¢¨

ÆÆÆ¢זלאבייה¢ 

∂Æ בנק יד 
שנייה

כל אדם או משפחה יכולים לתרום לבנק הזה מוצרים שאינה זקוקה להם ומשפחות או יחידים 
יוכלו לקבל מוצרים אלהÆ הבנק יעבוד מרחוק ומתנדבים ידאגו שהמוצרים יגיעו למשפחות 

Æשביקשו אותם

∑Æ פנס לכל בית

לחלק לכל בית אב יקבל פנס על מנת שהפנסים יודלקו על המרפסות לפחות פעם בשבוע¨ 
אפשר בימי ששי בלילה בזמן תפילת ¢אל≠תרואיח¢ שהיא מיוחדת רק לחודש רמדאןÆ ושפעם 
בשבוע ייצא רכב של הרשות עם מוזיקה כיפית לילדים והילדים במרפסות יעמדו עם הפנסים 

Æהדולקים ויהיה שמח

∏Æ שמחה בשכונה
חלוקת רמקולים למרפסות מרכזיות בתוך השכונות לשתי מטרות∫

 Æבזמן תפילת אל≠תרואיח¨ במידה וזה נכון מבחינת ¢השריעה האסלאמית¢ � חוקי הדת ≠
≠ לבקש מהתושבים לעשות שמח דרך∫ הקראה לכתיבה יצירתית מהילדים¨ שירה הקשורה 

ÆÆÆßלחודש וכו

Æπ מסכים של אור
יותקנו בשכונות מסכים גדולים עם מקרנים ורמקולים שבהם∫

≠ יופצו סרטונים נחמדים מתוך הבתים
ÆÆÆתחרויות יישוביות∫ ציורים¨ כתיבה¨ שירה¨ טריוויה מקומית ועוד ≠

≠ מידע חשוב לציבור בזמן הקורונה במהלך חודש רמדאן
Æסדרות מיוחדות לרמדאן שהאנשים יצפו בהם יחד מהמרפסות Øתוכניות טלוויזיה ≠

Æהצגת תוכניות על ידע היסטורי סביב האיסלאם בכל תקופותיו ≠



∞±Æ מעשה טוב 
ברמדאן

להריץ קמפיין ענק מתחילת החודש המעודד אנשים לעשות טוב ולנהוג לפי ערכי האיסלאם
 בכלל וחודש רמדאן בפרטÆ אנשים ישלחו את פרטיהם של ¢אנשים כאלה¢ בסביבתם והם יקבלו 

Æבסוף החודש אות הוקרה ויעריכו אותם על מעשיהם

±±Æ קישוטי
 שכונות

לבקש מהתושבים לחבר את הבתים שלהם דרך המרפסות בקישוטים משותפים שיתוקצבו
Æהיוזמה מופנית לכל היישוב ולא רק לאוכלוסייה המוסלמית שבו Æמקרנות שונות 

≥±Æ סיפור בסלון
לחבר ביו הסביםØסבתות דרך המחשבים שבהם הסבים יספרו את סיפורי המורשת ואת 

החוויות שלהם בחודש רמדאן בילדותם ויעבירו אותם לנכדיםÆ סיפורים אלה יופצו גם באתר 
Æהמרכז ודף הפייסבוק שלו וגם של הרשות המקומית

≤±Æ מופעים
 בלייב

מופעים הקשורים למהות של חודש רמדאן ויופצו דרך אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של 
Æמופעים אלה אפשר להקרין במסכי ענק בשכונות גם Æהמרכז הקהילתי והרשות המקומית

¥±Æ יחד ולחוד
קפה וקטאייף במרפסות או בפתחי הבתיםØבכניסות∫  לפני תפילת תרואיח¨ כל האנשים

 בשכונות יישבו במרפסותØ בפתחי הבתים¨ יאירו את הפנסים¨ ישתו קפה ויטעמו את הקטאיף
 ויצלמו את עצמםÆ יהיה שמח לכולםÆ היוזמה מיועדת לכל היישוב ולא רק לאוכלוסייה 

Æהמוסלמית שבו

Æ±µ שמיים
 מוארים

מופעי אורות יישוביים במהלך השבוע האחרון ברמדאן יהיו מופעים קטנים יחסית¨  ובערב
 Æהחג יהיה מופע אורות ענק ביישוב 

∂±Æ להקות זמר
 ניידות

להקות ששרות שירי רמדאן פעמיים בחודשÆÆÆמסתובבים ברכבים מיוחדים ©משאית � על מנת
Æ®לשמור על מרחק רצוי בין המשתתפים 

∑±Æ הסהר הגדול
לתת לכל משפחה שיש בה ילדים קטנים סהר מקרטוןØמעץ עם חומרי יצירה � כ≠ ∞∞µ¨± סהרים

 כאלהÆ בשבוע האחרון לחודש רמדאן לאסוף אותם בידי המתנדבים ונבנה סהר אחד ענק בשטח
Æעל כל סהר קטן המשפחה תכתוב משאלה משלה Æפתוח 

∏±Æ בלון 
ומשאלה

בלוני הליום לכל המשפחות ביישוב ביום ששי האחרון בחודש רמדאןÆ המשפחות יכתבו משאלה
Æהמתנדבים יאספו אותם ובשעה מסוימת יעיפו אותם בשמי היישוב Æעל הבלון 



Æ±π לילות 
מוארים

לחלק מנורותØפנסים ספציפיים שמדליקים הנר בתוכו ומעיפים אותם בשמייםÆ בוחרים שעה 
מסוימת וכל הבתים עושים הפעולה באותו רגעÆ כולל התושבים שאינם מוסלמים כדי להביע 

Æשותפות

∞≥Æ חלוקת 
סהרים מוארים

החלוקה תהיה לכל בתי האב ביישוב ולא רק המוסלמים¨ כאות הזדהות וחוסן קהילתי 
Æלכל תושבי היישוב

±≥Æ מעגלי שיח
בענייני חודש רמדאן∫ לעזור לתושבים להפעיל תוכנות שיח מרחוק¨ לתאם עם אנשי דת 
ואנשים מתחומים שונים כמו חברה¨ כלכלה¨ נפש¨ פנאי ולעשות שיח בקבוצות ©תקציב 

Æהכוונה ל≠ ∞≤ מעגלים כאלה בשעות של הצום ולא אחרי האיפטאר Æ®למרצים

≥≥Æ  משלוחי
 מתנות

המתנות הן לנשים ©¼ U¹«b�« WK�  «—U¹e�rŠd® ≠ אחד הערכים המרכזיים בחודש רמדאן ≠
ביקורי ¢הגברים¢ לנשים במשפחות שלהם¨ בעיקר בנות ואחיותÆ לפי ערך זה גבר מחויב 

לשמור על ¢קשר הרחם¢  עם הנשים בסביבתו¨ לכן הוא חייב ¢לבקר אותן¢ ולתת להן מתנה 
כלשהיÆ בזמן הקורונה ביקור זה אמור להיקטע¨ לכן היוזמה פה¨ היא בעצם לעזור לגברים 

≤≥Æ  אוטובוס 
השמחה 

אוטובוסØמשאית שיסתובב בכל השכונות¨ יעשו הפעלות לילדים¨ יחלקו בלונים¨ ציוד 
להפעלות בבתים¨ שירה¨ מוזיקה כיפיתÆÆÆבתנאי שהילדים יישארו בבתים והמפעילים יצאו

Æמהאוטובוס וייעשו כיף לילדים 

¥≥Æ  יחד ולחוד 
 הציור של היישוב

כל משפחה מקבלת בדØקרטון ∞≥™∞¥ Æ עושים ציור משפחתי שהיא תבחר ובסוף אוספים את 
כל הציורים ועושים מהם ציור יישובי אחד ענק¨ אפשר להדפיס את כל הציורים על בד ענק 

Æולתלות אותו במקום מרכזי ביישוב

Æ≤µ  מלאך 
הרמדאן

הרעיון דומה לסאנטה קלאוסÆ ילדים המתנהגים למופתØ ילדים שיש להן יום הולדת במהלך 
חודש רמדאןØ ילדים שעשו מעשה טוב ≠ שמותיהם יועברו למוקד טלפוני ביישוב¨ או למרכז 
הקהילתי או לצוות יישובי של מתנדבים¨ ההורים יבקשו מתנה ספציפית והסיבה לכך ופעם 

Æבשבוע יגיע ¢המלאך של רמדאן¢ ויחלק את המתנות לילדים אלה

∂≥Æ  יום הולדת
 שמח סבאØסבתא

ייאספו שמותיהם של סבים וסבתות הנמצאים בבתים כשהם מרוחקים מבני משפחותיהם 
ויקבלו עוגה על ידי מתנדבים¨ יחד עם סרטון שהכינו בני משפחותיהם כדי לשמח אותם 

 Æאפשר גם לתאם עם השכנים שיצאו למרפסות וישירו להם יום הולדת שמח Æביומם המיוחד

∑≥Æ יום הולדת
 שמח יקיריØיקירתי

ייאספו שמותיהם של אנשים החיים במצוקה עמוקה או אנשים  עם נכויות מסוימות  והם 
יקבלו עוגה בשם כל היישוב לביתם על ידי מתנדבים¨ יחד עם סרטון שהכינו בני משפחותיהם 
כדי לעשות להם שמח ביומם המיוחדÆ אפשר גם לתאם עם השכנים שיצאו למרפסות וישירו 

להם יום הולדת שמחÆ  אפשר לצרף לעוגה מתנה סמלית משמעותית כמו ספר על אישיות 
Æמשמעותית בהיסטוריה של האסלאם או פנס לחודש רמדאן ועוד


