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حت نتح ّدث
ّזה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ى

أهلدف من الدليل هو متكني إجراء حمادثة أساسية بني الطرفني،
الفلسطيين واإلسرائيلي ،الذين يرغبون يف التعارف وتبادل احلديث.

מטרת השיחון לאפשר שיחה בסיסית בין שני הצדדים ,ישראלים ופלסטינים,
הרוצים להכיר זה את זה ולהקשיב זה לזה.

يف الصفحات األخرية يوفر الدليل إمكانية تواصل أساسي بني مرضى فلسطينيني
يعاجلون يف إسرائيل ،وبني طاقم املستشفى ومرضى آخرين حوهلم.

בנוסף ,בדפיו האחרונים מאפשר השיחון תקשורת בסיסית בין חולים
פלסטינים המאושפזים בישראל לבין צוות וחולים אחרים בסביבתם.

مهم! توجيهات الستخدام الدليل:
من املهم تصفح الدليل قبل استخدامه من أجل التعرف على حمتوياته.
يفضل أن يكون حبوزة كل مستخدم نسخة لنفسه.
إنتبهوا ,مت ترقيم الصفحات  9-1بشكل مزدوج ألن احملتوى بالعريب وبالعربي
وضعا الواحد مقابل اآلخر .حنن نوصي بأن يتحدث كل مشارك بلغة الطرف
اآلخر حيث أن هذا يساعد كل واحد يف فهم ما يقال له.
مثال :الناطق بالعربية يقول “كيف حالك؟” فيجيبه الناطق بالعربية “تودا إليل،
مبسوط” أما الناطقة بالعربية فتسأل“ :إيفو أت جارا؟” فتجيبها الناطقة بالعربية
“أنا أسكن يف بات يام”

חשוב! הנחיות לשימוש בשיחון:
חשוב לעיין בחוברת לפני השימוש כדי להכיר את התכנים המוצגים בה.
מומלץ שכל משתמש יחזיק בשיחון משל עצמו.
שימו לב  -הדפים  9-1מוספרו כפול מאחר והתוכן בערבית ובעברית
הוצב זה לצד זה.
אנו ממליצים שכל משתתף ידבר בשפתו של הצד השני .זה יאפשר לכל אחד
להבין את הנאמר לו.
לדוגמא :דובר העברית ישאל“ :כיף חא ַלּכְ?” ודובר הערבית ישיב“ :תודה לאל,
מרוצה”.
דוברת הערבית תשאל“ :איפה את גרה?” ודוברת העברית תענה:
“ַאנַא סַ א ְּכנֶה פי בת ים”.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ

ألفهرس

صفحة/עמוד

תוכן העניינים

		
 .1نظرة عامة
أ .ألتعارف األساسي
		
ب .ألعائلة
		
ت .ألعمل
ث .ألدراسة 		

היכרות כללית
היכרות

בסיסית.

1

משפחה

2

עבודה

4

לימודים

6

للمستشفى נספח לבית חולים

 .2ملحق
أ .ألتواصل مع مرضى آخرين يف الغرفة.
א .תקשורת עם חולים אחרים בחדר.

ب .ألتواصل مع زائرين آخرين يف الغرفة.

ב.

תקשורת עם מבקרים אחרים

בחדר.

ت .ألطاقم يسأل/يطلب

ג.

				
הצוות שואל/מבקש

ث .طلبات للطاقم

ד.

				
בקשות אל הצוות

ج .حالة الطفل/ة
ה.

מצב

 .3تحيات

הילד/ה			

ברכות

7
7
8
8
10
10
12
12
14
14
15

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ

اسمك؟
شو َ
شو ِ
اسمك؟
		
إمسي...

ما ِش ْم َخ؟
ما ْش ِم ْخ؟
مِْشي...

وين إنت ساكن؟
أنا ساكن يف...
وين ِ
		
إنت ساكنة؟

إ�يُْفو أَتَا َجر؟
أَين چر ِ
ب...
َ
َت َچ َره؟
أ
إ�يُْفو ْ
أين چره ِ
ب...
َ

بِ ْن َكما أَتا؟
		
ق ّديش عمرك؟
أَين بِ ْن...
عمري...
أت؟
		
ق ّديش عم ِرك؟
ت َكما ْ
بَ ْ
ت...
عمري...
أَين بَ ْ
إنت متجوز /إنت متجوزة؟ أَتا نَسويِ ْ /
سوآ؟
ُ ْ
ّ
ّ
أت ن ُ
ِ
وي/نِ ُسوآ.
متجوز/ة
ك ْن ,أين نَ ُس ْ
أيوه ,أنا ّ
وي /نِ ُسوآ.
متجوز/ة.
لُو,أين لُو نَ ُس ْ
ال ,أنا مش ّ
أَين َرڤَك/ه.
أنا عزايب/عزبية.
أَين أَلْ َم ْن /أَلْ َمنه.
أنا أرمل/أرملة.
وش/چ ُروشة.
			
أنا مطلق/ه.
أَين َچُر ْ

أنا ساكنة يف...
حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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מה שִ ְמָך?

שו אִ סְ מַ ּכ?

		
מה שְ מֵ ְך?

שו אִ סְ מֵ ּכְ?

שמי 		...

אִ סְ מי ...

בן כמה אתה?

ַק ֵדיש ע ֹמְ ַרּכְ?

אני בן...

ע ֹמְ ִרי ...

בת כמה את?

ַק ֵדיש ע ֹמְ ֵרּכְ?

		
אני בת...

ע ֹמְ ִרי ...

אתה נשוי? /את נשואה?

אִ נְתֶ מֵ תגָ‘וֶוז /אִ נְתִ מֵ תְגָ‘וֶוזָה?

כן ,אני נשוי /נשואה.

ַאיְו ָוהָ ,אנַא מֵ תְ גַ‘ו ֶוז /מֵ תְ ַג‘ו ְוזָה.

לא .אני לא נשוי /נשואה.

לַאָ ,אנָא מֻ ש מֵ תְ גַ‘ו ֶוז /מֵ תְ ַג‘ו ְוזָה.

			
אני רווק/ה.

ָאנָא עָ ַזּבִי/עָ ַז ִּבי ָה.

			
אני אלמן/ה.

ָארמַ לָה.
ָארמַ לְ /
ָאנָא ְ

			
אני גרוש/ה.

ָאנָא מְ טָ לָק/מְ טָ לָקָ ה.

איפה אתה גר؟

וֵוין אִ נְתֶ סַ אּכֵן?

אני גר ב ...

ָאנַא סַ אּכֵן פי....

		
איפה את גרה?

וֵוין אִ נְתִ סַ א ְּכנֶה?

			
אני גרה ב...

ָאנַא סַ א ְּכנֶה פי....

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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كيف حالَك؟
كيف حالِك؟
أحلمد هلل.
مبسوط/ة
فرحان/ة
زعالن/ة
حزين/ة
تعبان/ة
جوعان/ة
عطشان/ة
مرتاح/ة
نعسان/ة
قلقان/ة
منرفز/ة

وم َخ؟
ما ْشلُ ْ
ما ْشلُ ِ
وم ْخ؟
بَروخ َه ِش ْم.
مبسوط/هِ ,مُروتْ ِ
سِ /م ُروتْ َسه
سمَِ ح مِْ
/س َحه
ْ
ِِ
ُك ِ
ت
وع
سُ /كوعس ْ
ْ
َعْت ُسوڤَ /عْت ُسوڤه
/عيِفه
َعيِ ْ
ف َ
َر ِعڤِ /رع َڤه
تْ َس ِم/تْ ْس ِمآ
وعة
وعِ /ر ُچ َ
َر ُچ َ
ِمنُومنَمِ /منُ ِ ِ
ت
ومنم ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ت
ُدوئ ْچُ /دوئ ِچ ْ
نيت
َعْت ْسبَينَ /عْت ْسبَ ْ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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.
		
מה שלומָך?

ּכִיף חַ אלַ ּכְ?

מה שלומֵ ְך?

ּכִיף חַ אלֵ ּכְ?

		
תודה לאל

אִ לְחַ מְ דֻ ִללַה

מרוצֶה/מרוצָה

מַ ּבְסּוט/מַ ּבְסּוטָ ה

			
שמח/ה

פַ ְרחַ אן/פַ ְרחַ אנָה

			
כועס/ת

זַעְ לַאן/זַעְ ַלנָה

			
עצוב/ה

חַ זִין/חַ זִינָה

עייף/ה

תַ עְ ּבַאן/תַ עְ ּבַאנָה

			
רעב/ה

ג‘ּועַ אן/ג‘ּועַ אנָה

			
צמא/ה

עַ טְ שַ אן/עַ טְ שַ אנָה

			
רגוע/ה

מֻ ְרתַ אח/מֻ ְרתַ אחָ ה

		
מנומנם/ת

נַעְ סַ אן/נַעְ סָ אנָה

			
דואג/ת

קַ לְקַ אן/קַ לְקַ אנָה

			
עצבני/ת

מְ נ ְַרפֵ ז /מְ נ ְַרפֵ זֶה

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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عن َدك أوالد؟		
ِ
عندك أوالد؟		
		
ال.ما عنديش أوالد.
أيوه .عندي أوالد.
كم ولد عن َدك?
كم ولد ِ
عندك?
عندي
ولد واحد/بنت واحدة.
ولدين/بنتني.
تلت أوالد ,تلت بنات

ش لِ َخ يِلَديم؟
يِ ْ
ش لَ ْخ يِلَديم؟
يِ ْ

لُو .إين يل يِلَدمي.
ِ
ش يل يِلَدمي.
ك ْن .يِ ْ
ش ل َخ ؟
َكما يِلَديم يِ ْ
ش لَ ْخ؟
َكما يِلَديم يِ ْ
ش يل
يِ ْ
ِِ
ت.
َح ْ
إحد/بَ ْ
تأَ
يلد َ
ْْت �بَنُوت.
شْنيِْ بَنيمِ /ش يِْ

مخس أوالد ,مخس بنات

نيم/شلُوش بَنوت.
وشه بَ َ
ْشلُ َ
أَرْ�بََعه بَنِيم /أ َْربَع �بَنُوت.
ِ
ِ
ش ب�َنُوت
مَخيشه بَنيم  /مَخ ْ

ِ
ك/عندك أحفاد؟
عن َد

ش ل َخ /لَ ْخ نِ َخديم؟
يِ ْ

أربع أوالد ,أربع بنات

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
3

יש לָך ילדים?

עִ נ ְַד ְכ ָאוְולָ אד?

יש לָ ְך ילדים?

עִ נ ְֵד ְּכ ָאוְולָ אד?

לא אין לי ילדים.

לַא .מַ א עִ נְדִ יש ָאו ְולָאד.

כן .יש לי ילדים.

ָאיְו ַה ,עִ נְדִ י ָאו ְולָאד.

כמה ילדים יש לָך?

ּכַם וַולַ ד עִ נ ְַדכְ?

כמה ילדים יש לָ ְך?

ּכַם וַולַ ד עִ נ ְֵדּכְ?

יש לי

עִ נְדִ י

ילד אחד/ילדה אחת.

ו ַולַד ו ַואחָ דִּ /בנְת ו ַואחָ דֶ ה.

שני בנים/שתי בנות.

בנְתֵ ין.
ו ַולַדֵ יןּ ִ /

שלושה בנים/שלוש בנות.

תַ לַת ָאו ְולָאד /תַ לַת ַּבנַאת.

ארבעה בנים/ארבע בנות.

ַארּבַע ַּבנַאת.
ַארּבַע ָאו ְולָאדְ /
ְ

חמישה בנים/חמש בנות.

חַ ‘מְ ס ָאו ְולָאד /חָ ’מְ ס ַּבנַאת.

		
יש לָך/לְך נכדים?

עִ נ ְַדכְ/עִ נ ְֵד ְּכ ַאחְ פַ אד?

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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شو بتشتغل؟

بِما أَتا عُوڤ ْد؟
ت؟
َت عُوڤِ ِد ْ
بِما أ ْ

أنا
		
طبيب/ة
			
حمامي/ة

أَن
ر ِ
وفُ /روفْآ
ُ
ِ
ِ
ت ِدين
عُور ِْخ دين /عُوِرخ ْ
ُموِر ُ /موره
بَقيد /بِْقيده
َم ْزكريَ /م ْزكريه
ِم َهْن ِدسِ /م َهْن ِد ِست
عُوڤد ُسوتْ ْسيال
ِ
ت ُسوتْ ْسيالِيت
عُوڤد ْ
َخوت
أَخ/أ ُ
ِ
ت
َعك ِر ْ
ت بَيِ ْ
سيخولُ ِ
يت
وچ ْ
بْ ُ
وچ /بْ ُ
سيخولُ ْ

شو بتشتغلي؟
أنا ما بَ ْشْتغِل		

		
معلّم/ة
			
موظَّف/ة
			
سكرتري/ة
			
مهندس/ة
اجتماعي
عامل
ّ
عاملة اجتماعيّة
			
ممرض/ة
ِّ
		
ربّة بيت
عامل/ة نفساينّ/ة

ِِ
ت
أين لُو عُوڤ ْد /أين لُو عُوڤد ْ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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במה אתה עובד?

שּו ּבְתִ שְ תְ ִרל?

במה את עובדת?

שּו ּבְתִ שְ תִ ְרלי?

אני לא עובד/ת.

ָאנָא מַ א ּבַשְ תְ ִרל.

אני ...

ָאנָא ...

		
רופא/ה

טַ ּבִיּב /טַ ּבִיּבַה ,דֹוּכְתֹור /דֹוּכ ָ
ְתֹורה

עורך/ת דין

מּוחַ אמִ י/מּוחַ אמִ י ָה

מורה

מּועַ לֶם/מּועַ לְמָ ה

		
פקיד/ה

מּוו ַ ָז ְפ /מֻ ַו ַוזָפָ ה

מזכיר/ה

סִ ּכ ְֶרתֵ יר /סִ ּכ ְֶרתֵ ָ
ירה

מהנדס/ת

מּוהַ נְדֵ ס /מּוהַ נְדִ סָ ה

עובד סוציאלי

עַ אמֵ ל אִ גְ‘תִ מַ אעִ י

עובדת סוציאלית

עָ אמִ לָה אִ גְ‘תִ מַ אעִ י ָה

אח/אחות

מּומַ ִרד/מּומַ ִרדָ ה

עקרת בית

ַר ַבּת ּבֵית

פסיכולוג/ית

עָ אלֵם נַפְ סַ אנִי/עַ אלִמָ ה נַפְ סַ אנִי ָה

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ِ
ت ِ
ب
أنا بَ ْشْتغِل يف		
أين عُوڤ ْد /عُوڤد ْ
وسخ
		
كراج
ُم َ
بنك			�بَْنك
ت َه ِحينُوخ
ِجهاز التعليم
َم َع ِر َخ ْ
ِم ْف َعل
مصنع			
بِْنيان
بناء 			
َحنُوت
دكان			
يت ُحولِيم
مستشفى 		
بِ ْ
َملُون
فندق			
ُح ُكومة 		ممِْ َشله
يع لَ َعڤُوده؟
كيف بتوصل ع الشغل؟ إيخ أتَا َم ِچ َ

أت َم ِچ َيعة لَ َعڤُوده؟
كيف بتوصلي ع الشغل؟ إيخ ْ
أنا بوصل ماشي.
أنا بوصل بالباص.
أنا بوصل بسياريت.

يعَ /م ِچ َيعه بَِرِچل.
أين َم ِچ َ

يعَ /م ِچ َيعه بَأُو�تُُوبُوس.
أين َم ِچ َ
/م ِچ َيعه مِب ُخونِيت ِشلِي.
يع َ
أنيم ِچ َ
َ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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אני עובד ב

ָאנָא ּבַשְ תְ ִרל פִ י

			
מוסך

ּכ ַָראג‘

			
בנק

ָּבנְ ְּכ

מערכת החינוך

גִ‘הַ אז אלתַ עְ לִים

			
מפעל

מָ סְ נַע

בנין			

ּבּונַא

			
חנות

דּוּכָאן

			
בית חולים

מּוסְ תָ שְ פַ א

			
מלון

פּונְדֻ ק

ממשלה

חּוּכּומָ ה

איך אתה מגיע לעבודה?

ִכּיף ּבְתּווסָ ל עַ אלש ְֹרל?

איך את מגיעה לעבודה?

ִכּיף ּבְתּווסָ לי עַ אלש ְֹרל?

אני מגיע/ה ברגל.

ָאנָא ָּבו ְוסָ ל מָ אשִ י.

			
אני מגיע/ה.

ָאנָא ָּבו ְסָ ל ּבִא ְלּבָאץ.

			
אני מגיע/ה.

ָארתִ י.
ָאנָא ָּבו ְסָ ל ּבִסָ י ְ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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بتتعلم/ي؟
		
ال .أنا ما بتعلم.
أيوه ,أنا بتعلّم.

َت لُ ِ
أَتا لُ ِ
وم ِدت؟
ومد/أ ْ
ومد /لُ ِ
لُو,أين لُو لُ ِ
وم ِدت.
ومد /لُ ِ
كِن ,أين لُ ِ
وم ِدت.
ْ

أنا بتعلم يف اجلامعة.
أنا بتعلّم يف الكلِّيّة.

َت لُ ِ
إ�ي ُفو أَتَا لُ ِ
وم ِدت؟
ومد/أ ْ
ْ
ِ ِِ
ِ
يڤرسيتا.
أَين لُومد /لُومدت بَأُون ْ
ومد /أَين لُ ِ
أَين لُ ِ
وم ِدت مبِ ْخلَلَه.

شو بتتعلم/ي؟ 		

َت لُ ِ
ما أَتا لُ ِ
وم ِدت؟
ومد /ما أ ْ

وين بتتعلم/ي؟

ومد /لُ ِ
أَين لُ ِ
وم ِدت.
أنا بتعلم
بُ ,ه َورآَ ,ك ْل َكلهِ ,رفُوآ,
التعليم ,االقتصاد ,الطِّ ّ
عرخي ِ
لوچيا
احملاماة ,علم النفس,
َ َْ
ت دين ,بْسيخو ْ
ِ
يت.
		
اخلدمة االجتماعيّة
َعڤُوده ُسوتْ ْسيال ْ
ڤ,
		
علوم ,كمبيوتر,
َم َد ِعيم ,مخَْ ِش ْ
ُومنُويُوتَ ,س ُفوت,
فنون ,لغات		,
أَ
ِخ ْشبُو�نَُؤوت ,خِمُو�نَُؤوت.
حماسبة ,ميكانيك.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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את/ה לומד/ת?

אִ נְתֶ ּבְתִ תְ עָ לַ ם /אִ נְתִ ּבְתִ תְ עָ לְ מִ י?

לא .איני לומד/ת

לַאָ .אנָא מַ א ּבַתְ עָ לַם.

כן .אני לומד/ת.

ַאיְו ָהָ .אנָא ּבַתְ עָ לַם.

איפה את/ה לומד/ת

וֵוין ּבְתִ תְ עָ לַ םּ /בְתִ תְ עָ לְ מִ י?

אני לומד באוניברסיטה

ָאנָא ּבַתְ עָ לַם פִ י א ְלגַ‘אמִ עָ ה.

אני לומד במכללה ב...

ָאנָא ּבַתְ עָ לַם פִ י ֻּכ ִלי ַה פִ י...

מה את/ה לומד/ת?

שּו ּבְתִ תְ עָ לַ םּ/בְתִ תְ עָ לְ מִ י?

אני לומד/ת

ָאנָא ּבַתְ עָ לַם

הוראה ,כלכלה ,רפואה,

אִ ל ָת ְעלים ,אִ לִאִ ְקתִ סַ אד ,אִ לטִ ְּב

עריכת דין ,פסיכולוגיה,

אִ לְמּוחַ אמַ אה ,עִ לְם אלנַפְ ס,

עבודה סוציאלית,

אִ לְחֵ ‘דְ מָ ה א ִלאגְ‘תִ מַ אעִ י ָה.

מדעים ,מחשבים,

עֻ לּוםָּ ,כ ְמּבְיּותֶ ר,

אומנות ,שפות,

פּונּוןָ ,
לּוראת,

חשבונאות ,מכונאות.

מּוחָ אסָ ּבֶה ,מִ יּכָאנִיּכ.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ألتواصل مع مرضى آخرين في الغرفة

ما ْشلُوم َخْ /شلُ ِ
وم ْخ؟
ْ

كيف حالَك /حالِك؟

إي ْخ َع َڤر َهلَ�يْلَة؟
كيف كانت الليلة؟
َك ِشه /بِ ِس ِدر
صعب /منيح
ِ
مي؟ لِ َه ِڤيا لِ َخ /لَ ْخ كوس َميِّم؟
أجيب لَك /لك كاسة ّ
كِ ْن  /لُو .تُوده!
أيوة/ال شكرا!
ما َك َرا لِ َخ؟
شو صار لَك؟
شو صار لَ ِ
ما َك َرا لَ ْخ؟
ك؟
ب َدكِ /
َت ْزُكوكه لِ ِع ْزره؟
بدك مساعدة؟
أَتا َزُكوك /أ ْ
لِ ْك ُرو أَلَ ُحوت؟
أنادي الممرضة؟
ِ
إنت/إنت في المستشفى؟
قديش وقت
َتا/أت بِبِْيت ُحوليم؟
َكما ْزَم ْن أ ْ

ِ
شُ ,ح ْد َشيِّم.
يوم ,أسبوع ,شهر ,شهرين يُومَ ,شڤُ َ
وعُ ,حود ْ

ْإمتى ممكم تخرج/ي من المستشفى؟
أتا/أت ت ِم ْشتَ ْح ِررِ /م ْشتَ ْح ِررت؟
َمتَ ْي
ْ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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תקשורת עם חולים אחרים בחדר
מה שלומָך/ך			

ּכיף חַ אלָ ּכְ/חַ אלֵ ְּכ?

איך עבר הלילה?

ּכיף ּכָאנַתִ אללַ ילַ ה?

		
 -קשה  /בסדר

		
סַ עֵּב  /מְנִיח

להביא לָך/לְך כוס מים?

ַא ִג̕יּב לַ ּכ/לֵ ְּכ ּכָאסֵ ת מָ י?

		
כן/לא .תודה

ַאיְו ָה/לַא .שֻ ּכ ְָרן.

מה קרה לָך?

שּו סַ אר לַ ּכ?

מה קרה לְך?		

שּו סַ אר לֵ ּכ?

אתה/את זקוק/ה לעזרה?

ּב ִָדּכְּ/ב ִֵד ְּכ מּוסַ אעַ ַדה?

לקרוא לאחות?

אֻ נ ִ
ַאדי אלְ מּומַ ִר ָדה?

כמה זמן אתה/את כבר בבית החולים?
ָק ֵדיש סַ אר לַ ּכ/לֵ ְּכ תְ ּכּון /תְ ּכּוני פִ י אלְ מּוסְ תַ שְ פָ א?

יֹום ,אּוסְ ּבּוע ,שַ הְ ר ,שַ הְ ֵרין.

יום/שבוע/חודש/חודשיים

מתי אתה/את משער/ת שתשתחרר/י מבית החולים?
אֵ מְ תָ א מֻ מְ ּכִן ת ֹחְ ̕ר ֹ ִג̕/י מִ ִנ אלְ מֻ ְסתַ שְ פָ א?

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
7

ألتواصل مع زائرين أخرين في الغرفة.
ممكن ,من فضلك ,تطفي/تشغل الضوء؟
ت َهأُور؟
يك إِ ْ
شر بِ َڤ َكشاه لِ َخبُوت /لِ َه ْدلِ ْ
إفْ َ

وده َربَه!
شكرا جزيال! تُ َعفوا! بِ َڤ َكشاه!َ

إين �بَْع ْد ما.
ال شكر على الواجب ْممكن ,من فضلك ,تفتح/ي/تسكر/ي الباب؟
ت؟
شر بِ َڤ َكشاه لِ ْفتُوح/لِ ْس ُچور إِ ْ
إفْ َ
ت َه ِدلِ ْ
ممكن ,من فضلك ,تزيح/ي تسكر/ي البرداي؟
ت َه ِڤيلُون؟
شر بِ َڤ َكشاه لِ ْفتُوح/لِ ْس ُچور إِ ْ
إفْ َ
ممكن ,من فضلك ,تفتح/ي/تسكر/ي الشباك؟
ت َه َحلُون؟
شر بِ َڤ َكشاه لِ ْفتُوح/لِ ْس ُچور إِ ْ
إفْ َ
هدوء ,لو سمحت!
ِش ِك ْط بِ َڤ َكشاه!

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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תקשורת עם מבקרים אחרים בחדר
אפשר בבקשה לכבות/להדליק את האור?
ָ
אלדוְו?
מּומְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תִ טְ פִ י  /תְ שָ ֵרל/י
 תודה רבה!  -שּוּכ ְַרן גֵ’זִילַן! -בבקשה!

 -עַ פְ ו ַון!

 אין בעד מה .לַא שּוּכְר עַ לַא א ְלו ַאגִ’ּב.אפשר בבקשה לפתוח/לסגור את הדלת?
מּומְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תִ פְ תַ ח/תִ פְ תַ חִ י  /תְ סָ ּכֵר/תְ סָ ּכ ְִרי אלְ ּבָאּב?
אפשר בבקשה לפתוח/לסגור את הוילון?
ּבּור ַדאי?
מּומְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תְ זִיח/תְ זִיחִ י  /תְ סָ ּכֵר/תְ סָ ּכ ְִרי אלְ ְ
אפשר בבקשה לפתוח/לסגור את החלון?
מֻ מְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תִ פְ תַ ח/תִ פְ תַ חִ י  /תְ סָ ּכֵר/תְ סָ ּכ ְִרי אלשֻ ּבָאּכְ?

שקט בבקשה!
הֻ דּוא ,לַ וְ סָ מַ חְ תְ !

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ممكن ,من فضلك,تحكي بالتلفون برا الغرفة؟
شر بِ َڤ َكشاه لِ َدبِر بَتِلِفون ِم ُحوتْس لَ َح ِدر؟
إفْ َ
هذا مزعج! ممكن ,من فضلك,تطلع ع-غىرفة االنتظار؟
ت لِ َح َدر َه َه ْمتَنه؟
يع! إفْ َ
شر بِ َڤ َكشاه لَْت ِس ْ
ِزه َم ْف ِر َ
من فضلك ,أترك ِم ْن َشأني مكان في التالجة!
تَ ْشئِير لي بِ َڤ َكشاه َم ُكوم بَ ِم َك ِرر!

َوِريني ,من فضلك ,كيف أمشي ع-المجمع التجاري.

معك المجمع التجاري.
ممكن أروح َ
ِ
يع لَ َك�نْيُون.
�تَْر ِئ لي بِ َڤ َكشاه إيخ ل َه ِچ َ
ت إِي ْت َخ/إيتَ ْخ لَ َك�نْيُون
إِفْ َ
ش ْر لَلِ ِخ ْ
دير/ي بالك ,من فضلك ,الولد/البنت.
الزم أروح كم دقائق.
ِ
د/ه�يَلْده.
تِ ْش ُمور/تِ ْش ِم ِري بِ َڤ َكشاه َع ْل َهيِل َ
ت لِ َكما َد ُكوت.
س ِري َخه لَلِ ِخ ْ
س ِريخ /تْ َ
أني تْ َ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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אפשר בבקשה לדבר בטלפון מחוץ לחדר?

רּורפַ ה?
מֻ מְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תִ חְ ּכִי ִּבאלתִ לְ פֹון ּב ַַרא אלְ ְ
זה מפריע .אפשר בבקשה לצאת לחדר ההמתנה?

אדא מֻ זְעִ ג’ .מֻ מְ ּכִן מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ תִ טְ לַ ע /תִ טְ לַ עִ י עַ
הַ ַ
רּורפַ תְ
אלִ אנְטִ זַאר?
תשאיר/י לי בבקשה מקום במקרר.

מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ּכ ְ,א ֹתְ ֻרּכְ /מִ ן שָ אנִי מַ ּכַאן פִ י אלתָ לַ אגֶ’ה.
תראה לי בבקשה איך להגיע לקניון؟
אפשר ללכת איתך לקניון؟
ו ִַרינִי מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ְּכ ּכִיף ָאמְ שִ י עַ  -אלְ מּוגַ’מַ ע אלתִ ג ִ
ַ’ארי؟
מּומְ ּכִן ַארּוח מַ עַ ְּכ עַ  -אלְ מּוגַ’מַ ע אלתִ ג ִ
ַ’ארי؟
תשמור/תשמרי לי בבקשה על הילד/הילדה.

אני צריך/ה ללכת לכמה דקות.
ִדירִ /ד ִ
בנְת.
ירי ּבַאלָ ְכ ֹּּ/בַאלֵ ּכְ ,מִ ן פָ ְדלַ ּכְ/פָ ְדלֵ ּכְ ,אלְ וַולַ ד/אלְ ִ ּ
לָ אזֵם ַארּוח ּכַם ָד ָקאִ יק.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ألطاقم الطبي يسأل/يطلب...
ب َدك ِ
/بدك حدا من قرائبك يكون جنبك وقت الفحص؟
/أت روتْسه ِش ِم ِ
أتا ُروتْ ِ
يشهُ ِم َه ْق ُروڤِيم يِ ْهيِه لِيَ ْد َخ/لِيَ ِد ْخ؟
س ْ ُ َ
شو صار؟ ما َك َرا؟

شو بوجعك /شو ِ
بوجعك؟
َ
ما ُكوئِڤ لِ َخ /ما ُكوئِڤ لَ ْخ؟

فرجيني وين بوجعكِ /
بوجعك؟
َ
�تَْرِء�/تَْرئِي لي إِيْفو ُكوئِڤ لِ َخ/لَ ْخ؟
عن َدك سخونةِ /
عندك سخونة؟
يِ ِ
ش لَ ْخ ُحوم؟
ش ل َخ /يِ ْ
ْ

بتأخذ أدوية بشكل دائم؟
وع؟
أتا /أ ْ
َت لُوكِح/لُوَك َح ْ
ت �تُْروفُوت بِأُوفِن َكڤُ َ
ڤْ /ش ِڤي!
أقعد/أقعدي! ِش ْ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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خذ نفس عميق/خذي نفس عميق.
وك.
وك /تِْن ِش ِمي َع ُم ْ
شوم َع ُم ْ
تِْن ُ

وم/تِْن ِشمي َرِچيل
اتنفس /اتنفسي عادي تِْن ُ
ش ْ
قديش وزنه /قديش وزنها؟
ت؟
َكما ُهو ُشوكِلَ /كما ِهي ُشوكِلِ ْ
قديش طولو /قديش طولها؟
ما َه ُچوڤَه ِشلُو /ما َه ُچوڤَه ِشلَه؟
اتمدد/ي على ظهرك/جنبك/بطنك
ِ
س ْدَ /هبِ ِط ْن
تِ ْش َكڤ/تِ ْشكڤي َعل َه َچ َ
ڤ/ه ْت َ

ضغط دم ِ
ك/دمك عالي .لَح ْتس هدام ِش ْل َخ ِ
وه.
/ش ْل َخ َچڤُ َ
َ َ ْ
َ
ضغط دم ِ
ك/دمك واطئ.لَح ْتس هدام ِش ْل َخ ِ
/ش ْل َخ نَ ُمو ْخ.
َ َ ْ
َ
ِ
تطعيم ِ
وي ,فحوصات بْ ِدي ُكوت,
ح
يس ِون ,إبرة للوريد عريُ ْ
ُ
فحص دم بْدي َكات َد ْام

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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طلبات للطاقم
شر بِ َڤ َكاشه لِ َكبِل:
ممكن لو سمحت أحط :إفْ َ
ِ
ِ
يت,
ت ,شرشف َسدين ,غطاء مْسيخه ,خمدة َك ِر ْ
منشفة َم ِچڤ ْ
ِ
يت ,حفاضات ِحيتُولِيم ,جبامة جبامه,
وجه املخدة تْسبِ ْ
وچ ,مشبو شمَْبُو,لزقات للتالجة َم ْدبِ ُكوت لَ ِم َك ِرر.
سفنجة ْس ُف ْ
بدي مي باردة أني ُروتْ ِ
سه َميِم َك ِريم.
سُ
/روتْ َ
بدي مي سخنة أني ُروتْ ِ
سه َميِم َح ِميم.
سُ
/روتْ َ

ت َه َم ْخ ِشير
واصل الجهاز بالكهرباء! َحبِ ْر إِ ْ
ِ
ش ُحوم.
ألولد عنده حرارة لَيِلد يِ ْ

شمل!
لَ َح ْ

َْ

ش ُحوم.
ألبنت عندها حرارة لَ�يَلْده يِ ْ

لو سمحت ,أعطيني ميزان حرارة
بِ َڤ َكاشه تِ ْن/تْنِي لي َم ْدُ -حوم.
أنا بطلب إنو الدكتور يفحص الولد/البنت.
وك إِ ْ ِ
ت ِشهر ِ
ِ ِ ِ ِ ِِ
د/ه�يَْل َده.
وف يِ ْڤ ُد ْ
ت َهيِل َ
أَني م َڤكش /م َڤكش ْ َ ُ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ممكن تعطيني نتائج الفحص؟
س ُؤوت َه ْب ِدي َكه؟
إفشر لِ َكبِ ْل إِ ْ
ت تُوتْ َ
ممكن تعطيني نتائج الفحص مطبوعة؟
ت تُوتْس ُؤ ْ ِ
إفْ َ ِ ِ ِ
سوت؟
وت َه ْبدي َكه ُمو ْدبَ ُ
شر ل َكب ْل إ ْ َ
ممكن تنظف الغرفة؟
ت َه ِح ِدر؟
وت إِ ْ
شر لِنَ ُك ْ
إفْ َ
ممكن أحكي مع أخصائي/ة تغذية؟
ت؟
إفْ َ
شر لِ َدبِ ْر ِع ْم ِديَاتانِ /ديَاتانيِ ْ
بدي أحجز دور.

أني ُروتْ ِ
وع تُور.
سه لِ ْكبُ َ
سُ
/روتْ َ

في أي طابق؟
بِِإ�يُْزو ُكومه؟

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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حالة الطفل/ة
ألولد نائم كتير .ألبنت نائمة كتير.
بَ /ه�يَْل َده يِ ِشنَه َه ْر ِ
َهيِلِ ْد يَ ِش ْن َه ْر ِ
ب.
ألولد بيبكي كتير .ألبنت بتبكي كتير.
بَ /ه�يَْل َده بُو َخه َه ْر ِ
وخ َه ْر ِ
ب.
َهيِلِ ْد بُ ِ
ألولد واجع كتير /ألبنت واجعةكتير
ڤ لَيِ ْل َده.
ڤ لَيِلِ ْدُ /كوئِ ْ
ُكوئِ ْ
ألولد يستفرغ كتير /ألبنت تستفرغ كتير.
ِِ ِ ِ
بَ /ه�يَْل َدة ِم ِكيئَه َه ْر ِ
يئ َه ْر ِ
ب.
َهيل ْد مك ْ

ش لُو/لَه ِد ُموم.
عنده/عندها نزيف يِ ْ
بحك /ألبنت
ت.
بتحك َهيِلِ ْد ِم ْت َچ ِردَ /ه�يَْل َده ِم ْت َچ ِرِد ْ
ّ
ألولد ّ

صيدلية بِي ِ
وت,
ت ,دواء �تُْروفة أدوية �تُْروفُ ْ
ت م ْرَك َح ْ
ْْ
ِ
مسحت بِ َڤ َكاشه ممِْ َخ/ممِ ِ ْخ,
مربوك َمَزْل طُوڤ ,لو مسحت/لو
ِ
يحه.
عفوا/متأسف/ة/آسف/ة ْسل َ

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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תַ חִ י ַאת ברכות
התגעגענו אליכם
		
ואנחנו עוד יותר

אִ שְ תַ קְ ַנ -לְ ּכֻם
ּואִ חְ נַא ּבִאלְאַ ּכְתַ ר

		
אני מאחל לך אושר
אללה יעשה אותך מאושר

ַבּתְ מָ נַא -לַ ּכְ /לֵ ְּכ אלסַ עַ ֵ
אדה
ַאללַה י ִסִ עְ דַ ּכְ /י ִסִ עְ דֵ ְּכ

לילה טוב
וגם אתה מאנשיו (של הטוב)

(שתתעורר לבוקר טוב)

		
הארת את המקום

תִ סְ ּבַח עַ לַ א אלְ חֵ ‘יר
		
ּואִ נְתֶ מִ ן ַאהְ לֹו
ַנו ְַרתִ אלְ מַ חַ ל

(לאדם הנכנס למקום)

		
אללה יאיר עליך

ַא ְללַה יִנַו ֵר עַ לֵיּכ

		
בתיאבון
בריאות והנאה

סַ חְ תֵ ין
סַ חַ א ּוהַ נַא

שתהיה בריא ,שתהיי בריאה סַ לַ אמְ תַ ּכְ/סַ לַ אמְ תֵ ּכְ /סַ לַ אמְ תֹו...
(רפואה שלמה )

אללה ישמור אותך

ַא ְללַה י ִסַ לְמַ ּכְַ/א ְללַה י ִסַ לְמֵ ְּכ

התכבדנו להכירך

תְ שַ ַרפְ נַא

(בלשון רבים מתוך כבוד)

הכבוד שלי 		

אִ לשַ ַרפ אִ לִי

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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كتب الدليل اللغوي على يد زمالء وزميالت فلسطينيني
وإسرائيليني ،من خرجيي جمموعات مشروع الروايات الذي
ينظمه منتدى العائالت الثكلى الفلسطيين اإلسرائيلي.

השיחון נכתב על ידי חברים וחברות ישראלים ופלסטינים,
בוגרי קבוצות הנרטיב של פורום המשפחות השכולות,
ישראלי פלסטיני.

ألشكر اجلزيل ألعضاء مشروع الدليل الغوي :وجدي أبو
عياش وهناد حروب ودعاء أبو صاحل وأوسنت بن بورت
وفريال خورش روزن وميري بن رفئيل وچال يعقوڤي.

תודות מקרב לב לחברי פרויקט השיחון :ווג’די אבו עיאש,
ניהאד חרוב ,דועא אבו סאלח ,אסנת בן פורת ,פריאל
חורש רוזן ,מירי בן רפאל וגל יעקובי.

شكر خاص حملمد وعيدن من  CEFعلى دعم مرافقة
املشروع ،ولشريي بار وإليريس مايزلر من منتدى العائالت
على املرافقة واملبادرة ولألمهات الفلسطينيات يف مستشفى
شيبا على التعاون.
תודה מיוחדת למוחמד ועדן מה  CEFעל התמיכה
בפרויקט ,לשירי בר ולאיריס מייזלר מפורום המשפחות
על הליווי והיוזמה ולאמהות הפלסטיניות בבית החולים
שיבא על שיתוף הפעולה.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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ָחה
ֻסאל ָ
תקווה ָא ָמל פחד חָ ’וְפ שכנים גִ ַ’יראן תוקפן ע ְֻדוָאנִי פיוס מ ָ
בעיות מָ שָ אּכִל אהבה ֻחּב כיבוש אִ חְ ִתלָ אל אמון
ביחד ָמ ָען גדר גִ’דָ אר עכשיו ִא ָסא

ִת ָ’קה יאוש יָאְ ס

’ארה
אבנים חִ גָ ָ

קורבן דָ חִ יָה חופש ֻחִריָה מחסום חָ אגִ ’ז עצמאות ִא ְס ִת ְקלָ אל
ָ’מאל
קשה סָ עְ ּב חברֹות ָס ִד ָיקאת הפסקה פֻרְ ָסה יופי ג ָ
ארוחת בוקר ְפטֹור ארוחת צהרים ָר ָדא ארוחת ערב ָע ָשא
חברים ָא ְס ִד ָקא אחר כך ָב ְּע ֵדין בסדר ָעלָ א ַמא י ַּוראם
ככה ככה ֵהיּכְ ֵּוהיּכְ .

أمل تِكْڤة خوف َب َحد جريان شْ ِخ ِنيم عدواني ت ْ
ُوك َبني

مصالحة ِب ُيوس مشاكل َب َع ُيوت ُحب أَ َه َڤة إحتالل ِكي ُبوش

ثقة إِ ُمون يأس ِيؤُوش صديقات َح ِڤ ُروت
معا َي َحد جدار َج ِدر اآلن َعخْشَ ڤ ضحية ُق ْربان حرية ُحو ِفش
حاجز َم ْح ُسوم إستقالل َع ْت ْس َمؤُوت صعب َق ِش فرصة َهف َْسكَه
حجارة أ َڤ ِنيم جامل يُوف فطور أَ ُرو َح ْت بُو ِكر
غداء أَ ُرو َح ْت ت َْس َه َريِم عشاء أَ ُرو َح ْت ِعرِڤ رحلة ِط ُيول
أصدقاء َح ِڤرِيم بعدين أَ َحر كَخْ عىل ما يرام ب ِِس ِدر
هيك وهيك كَخَا كَخَا.

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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دائرة االهالي – منتدى العائالت الثكلى الفلسطيني االسرائيلي
من أجل السالم والمصالحة والتسامح
لقاءات الحوار
منذ أكثر من  14سنة يقوم املنتدى بتنظيم لقاءات حوار يف املدارس وأطر تربوية أخرى
يديرها عضو فلسطيين وعضو إسرائيلي ،حيث يرويان قصصهما الشخصية وكيفية
اختيارمها لطريق احلوار بدالً من طريق االنتقام ،ويناقشون الصراع وامكانية املصاحلة مع
املشرتكني.
مشروع الروايات
يلتقي يف إطار هذا املشروع فلسطينيون وإسرائيليون يف سلسلة من اللقاءات واجلوالت
اهلادفة إىل التعرف على الرواية القومية والشخصية لآلخر .كما حيتوي الربنامج على
زيارات ألماكن تشكل منعط ًفا تارخييًا يف حياة اآلخر ،وحماضرات يقدمها مؤرخون،
إسرائيليون وفلسطينيون ،حول موضوع الروايات القومية لكل شعب.
شرخ في الجدار
كل بلغته،
منتدى مشرتك على صفحات فيسبوك ميكن الطرفني من احلوار و التواصل ٌ
ويهدف يف جوهره إىل معرفة اآلخر وكسر حواجز اآلراء املسبقة.
دوار السالم
يوم قبل بدء احلرب االخرية على غزة بـ  2014جلس أعضاء املنتدى خبيمة حوار ،واليت
استمرت خالل كل احلرب ملدة  70يوم .خيمة احملادثة تستمر حىت اليوم يف يافا بدعوة
املارة باالشرتاك يف حوار حقيقي مع أعضاء املنتدى ،اسرائيليون وفلسطينيون ،الذين
يؤمنون بـ” هذا لن ينتهي حىت نتكلم”.
فعاليات الشبيبة
منذ عام  2003يمُ كن املنتدى أبناء الشبيبة من جيل  14إىل جيل  ،18فلسطينيني
وإسرائيليني ،بالتعرف على أبناء جيلهم من الطرف الثاين وتوفري فرصة للحوار ،التفاهم
واالحرتام املتبادل و الصداقات.
للمعنيني باالشرتاك معنا بالفعاليات املختلفة وللمزيد من املعلومات حول املنتدى،
الرجاء االتصال بنا بفلسطني على022754447 :
او على موقعنا بفلسطنيalquds@theparentscircle.org :
تابعونا بالفيسبوك – סדק בקיר Crack in the wall

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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חוג ההורים – פורום המשפחות השכולות
הישראלי פלסטיני למען שלום ,פיוס וסובלנות
מפגשי דיאלוג
למעלה -מ 14-שנים מקיים הפורום מפגשי דיאלוג בבתי ספר ובמסגרות חינ�ו
כיות אחרות ,בהנחיית שני חברי פורום ,ישראלי ופלסטיני .המנחים מספרים את
סיפור השכול האישי ,על הבחירה בדיאלוג על פני נקמה ,ומקיימים שיחה עם
המשתתפים על הסכסוך ועל אפשרות הפיוס.
פרויקט הנרטיבים הישראלי-פלסטיני
ישראלים ופלסטינים נפגשים לבחינה ולהיכרות עמוקה ורבת משמעות עם
הנרטיב האישי והלאומי של הצד השני .הפעילויות כוללות בין השאר הרצאה
של שני היסטוריונים ,ישראלי ופלסטיני ,בנושא הנרטיבים הלאומיים וסיורים
למקומות משמעותיים בנרטיב הלאומי של כל עם.
“סדק בקיר”  -עמוד הפייסבוק שלנו
קהילה ישראלית פלסטינית פעילה בפייסבוק שמאפשרת דיאלוג ,היכרות והשו
מעת דעות משני הצדדים ,כל אחד בשפתו.
כיכר השלום
יום לפני תחילת מבצע “צוק איתן” ,ביולי  ,2014התיישבו חברי פורום
המשפחות באוהל דיאלוג שנמשך מידי ערב במהלך כל המלחמה ולאחריה,
במשך  70יום .אוהל ההידברות ממשיך להתקיים היום בטיילת ביפו ולהזמין
את העוברים ושבים להצטרף לדיאלוג רחוב אמיתי עם חברי הפורום ,ישראלים
ופלסטינים המאמינים ש”זה לא ייגמר עד שנדבר”.
פעילות לנוער
מאז  2003הפורום מעניק לבני נוער (גילאי  )18-14ממשפחות שכולות
ולחבריהם את האפשרות להכיר את בני גילם מהצד השני ,לקיים דיאלוג ,לפתח
הבנה וכבוד הדדי וליצור חברויות .למעוניינים לקיים מפגש דיאלוג בבית הספר
או בקהילה ,למידע נוסף על הפורום ולהצטרפות לפעילויות שלנו,

צרו קשר :בישראל office@theparentscircle.org 03-5355089 -
עקבו אחרנו בפייסבוק – סדק בקיר Crack in the wall

حت نتح ّدث
זה לא יגמר עד שנדבר لن ينتهي هذا ىّ
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חוג ההורים  -פורום המשפחות השכולות  -הינו ארגון
ישראלי פלסטיני משותף המונה למעלה מ 600-משפחות.
כל חברי הפורום איבדו בן משפחה כתוצאה מהסכסוך
הממושך .בפעילותם המשותפת הם גילו כי הפיוס בין
האנשים ובין העמים הוא אפשרי ואת התובנה הזאת הם
מנחילים לשתי החברות .יתרה מכך ,הפורום הגיע למסקנה
כי תהליך פיוס בין העמים הוא תנאי בל יעבור להשגת
שלום בר קיימא ,הארגון מפיץ רעיונות אלה בכל האמצעים
שעומדים לרשותו :חינוכיים ,ציבוריים ותקשורתיים.

حلقة اآلباء  -منتدى العائالت الثكلى هي منظمة فلسطينية
إسرائيلية مشرتكة تضم يف عضويتها أكثر من  600عائلة.
حيث أن مجيع أعضاء املنتدى فقدوا أحد أبناء عائلتهم
نتيجة للصراع الدموي املتواصل .وقد اكتشفوا خالل عملهم
املشرتك بأن املصاحلة بني األفراد والشعوب ممكنة وحياولون
تعزيز هذه الفكرة يف اجملتمعني ،باإلضافة إىل ذلك وصل
أعضاء املنتدى إىل نتيجة مفادها بأن املصاحلة بني الشعوب
هي شرط أساسي من أجل حتقيق السالم العادل والدائم،
وحياول املنتدى الرتويج هلذه األفكار جبميع الطرق املتوفرة

לא יגמר
حت نتح ّدث
שנדבר لن
اجلماهريية
اإلعالمية،עדالرتبوية و
זהلديه:
ينتهي .هذا ىّ

