
ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

الخالفات     لحلتافالخلا ّ كوسيلتافالخلا ّلحل ة الوساطتافالخلا ّلحل ة مهارات

بّثُقطريّة   منظومة

  : منصور   سريدروصنم ة التربويّة المستشارروصنم ة مروصنم ةديرس :ةّيوبرتلا ةراشتسملا ع
االستشاريّة     النفسيّة الخدماةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت فةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي  مرشدروصنم ة

 



.. نبد..أ    ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل لحظة..أدبن نأ لبق ،

       ولكنك م بُعد مكنكلو ، ع مكنكلو ،دعُب ن تافالخلا ّتافالخلا ّلحل ة الحياتي المهارات در مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س إليك م
! بالقر!ب    خالل!برقلاب ه م مكنكلو ،دعُب ن ستشعرو!برقلاب هلالخ نم ن

   - أمورك م؟   تافالخلا ّرو!برقلاب هلالخ نم ن تتدب كي؟مكرومأ نورّبدتت ف جديد حيا؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ة مجر؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ةايح ى
   : القدرات     إنها تافالخلا ّتافالخلا ّلحل ة حياتي مهارات نمل تاردقلا اهنإ :ةّيتايح تاراهم ك جميعًا نح مكنكلو ،دعُب ن

فينا   الكامنتافالخلا ّلحل ة والطاقات

!!! اآل..أدبن ن    سننطل!!!نآلا ق بنا..أدبن نأ لبق ، هيّا



للحصتافالخلا ّتافالخلا ّلحل ة؟     نحضتافالخلا ّر أ!برقلاب هلالخ نم ن علينا ماذا




اليوم؟   سنتعل؟مويلا ّم ماذا

. ألنفسنا   نبتس م أ!برقلاب هلالخ نم ن

. والمواجهات     الجداالت ع مكنكلو ،دعُب ن نمتن.تاهجاوملاو تالادجلا نع ع أ!برقلاب هلالخ نم ن

. لقصتافالخلا ّتافالخلا ّلحل ة        وسنستم.تاهجاوملاو تالادجلا نع ع تتعلتافالخلا ّق؟ وبماذا الوساطتافالخلا ّلحل ة ه.ةّصقل عمتسنسو ؟قّلعتت اذامبو  ةطاسولا ي ما

          يرريد؟ ماذا أو حًقا واحد كُلتافالخلا ّ يحتا ؟ديري اذام وأ اًقح دحاو ّلُك ج ماذا سنفه م كي؟مكرومأ نورّبدتت ف

   صغار؟ وسطا؟راغص ء نكو!برقلاب هلالخ نم ن كي؟مكرومأ نورّبدتت ف



للمرا؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج َة  ابتسامتافالخلا ّلحل ة

  




رِجل؟    أ؟لجِر م يد؟لجِر مأ ٌ

  •.)  - ּכֵי.(ף  ) كِي.(ףיֵּכ -ف ممتع.(ףיֵּכ -فيِك) ة الجداال.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت

•. األحيا.ن       بع.نايحألا ض ف.نايحألا ضعب ي خلِا.نايحألا ضعب يف ف إل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى الجداال.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت تتحّو.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل

•. أعصاب.نايحألا ضعب ي    تثو.يباصعأ ر يجادلونن.نايحألا ضعب ي عندما

•. أتناز.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل     يجعلن.نايحألا ضعب ي هذا يجادلونن.نايحألا ضعب ي عندما

•. حّق         عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى فق.ّقح ىلع ط واحد طر.نايحألا ضعب يف ف هنا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط ك الجداال.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، ف.نايحألا ضعب ي

•. األحيا.ن         بع.نايحألا ض حّقف.نايحألا ضعب ي عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى الطرفا.ن يكو.ن الجداال.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، ف.نايحألا ضعب ي



الوساطتافالخلا ّلحل ة     ف.ةّصقل عمتسنسو ؟قّلعتت اذامبو  ةطاسولا ي در مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س

بسي  ط        أمر  طيسب ٍ بسب  طيسب ٍرمأ ب ؟مكرومأ نورّبدتت فيك -ديدج ة مرتافالخلا ّ تجادلت م هل
كرس.نايحألا ضعب ي  بسبيسرك ب
.يباصعأ رصاص   قلصاصر م أو

الدو.يباصعأ ر    لَِمرودلا ن أو
تافه؟     أْمر؟هفات ٍ بسبيسرك ب تجادلتصاصر م  ه؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل

 



الوساطتافالخلا ّلحل ة     ف.ةّصقل عمتسنسو ؟قّلعتت اذامبو  ةطاسولا ي در مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س

  

للجميع        العالصاصر م هذا ف.نايحألا ضعب ي كا.نايحألا ضعب يف ف؟هفات ٍ مكا.ن  يوجد



  

كا.نايحألا ضعب يف ف؟هفات ٍ    مكا.ن يوجد
العالصاصر م    هذا ف.نايحألا ضعب ي

للجميع 



الوساطتافالخلا ّلحل ة   ف.ةّصقل عمتسنسو ؟قّلعتت اذامبو  ةطاسولا ي در مكنكلو ،دعُب نع ةّيتايحلا تاراهملا س

. المزا.ج   يعكّر الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل
الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل       ف.نايحألا ضعب ي طرفا.ن هنا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط ك كا.ن إذا

منفتح      بشك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل لآلخر ُك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلمنهما وأصغ.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى
- .يباصعأ رائًعا   حلّا فسيجدا.ن

ألنه ... 
للجميع        العالصاصر م هذا ف.نايحألا ضعب ي كا.نايحألا ضعب يف ف؟هفات ٍ مكا.ن يوجد



... المطب...خ   ف.ةّصقل عمتسنسو ؟قّلعتت اذامبو  ةطاسولا ي عندنا

عرودلا ن     قّص.(ףיֵּכ -فيِك) ة سنحك.نايحألا ضعب ي واآل.ن.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،
طبّاخيرودلا ن  أخويرودلا ن
ويتجادال.ن   يتجادال.ن



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

الصباح.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،       ف.نايحألا ضعب ي الجميع أدل؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّل قّر.يباصعأ ر.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ُتأ.ن
المطبخ     وتوّجهُتإل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى فاستيقظُتباكًرا

أضأ.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ُتاألنوا.يباصعأ ر  
األساطير                                      ِمرودلا ن فطو.يباصعأ ر؟هفات ٍ وجب.(ףיֵּכ -فيِك) ة بتحضير وبدأ.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

الثالج.(ףיֵּכ -فيِك) ة     مرودلا ن أخرجُتالخيا.يباصعأ ر عندما
بجانب.نايحألا ضعب ي    سامر أخ.نايحألا ضعب ي وق.(ףיֵּכ -ف

بدهش.(ףיֵּכ -فيِك) ة"  "   سألن.نايحألا ضعب ي تفعليرودلا ن؟ ماذا
  " هامس.(ףיֵּכ -فيِك) ة"   أجبته الفطو.يباصعأ ر وجب.(ףיֵּכ -فيِك) ة سأحّضر

.



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

ممككرودلا ن.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،      غير هذا يا.يباصعأ راني.(ףיֵּכ -فيِك) ة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، عذ.يباصعأ ًرا
الصباح       هذا فق.ّقح ىلع ط ل.نايحألا ضعب ي سيكو.ن المطبخ

البا.يباصعأ رح.(ףיֵּכ -فيِك) ة         الص.(ףיֵּכ -ّفمنذ مرودلا ن أصحاب.نايحألا ضعب ي اتّفقُتمع لقد
سنقو م          الباكر.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، الصباح ف.نايحألا ضعب ي مًعا كعك.(ףיֵּכ -فيِك) ة نخبز أ.ن

طبًعا    الشاش.(ףיֵּכ -فيِك) ة أما م بذلاًعبط ةشاشلا مامأ ك
                           



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  
أصحاباًعبط ةشاشلا مامأ ك.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،      يهّمن.نايحألا ضعب ي وال الكعك.(ףיֵּכ -فيِك) ة تهّمن.نايحألا ضعب ي ال

ب.نايحألا ضعب ي؟    هذا عالق.(ףיֵּכ -فيِك) ة ما
واضًحا؟       هذا ألي ؟اًحضاو اذه س هنا أق.(ףיֵּכ -ف أنا

والغاز     والشايزاغلاو ش للثالج.(ףיֵּכ -فيِك) ة بحاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة أنا
سمحَت       لو حاليًّا هنا مرودلا ن ابتعد



المطب.. خ   ..  ف.. خبطملا ي عندنا

  

الحا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،    ف.نايحألا ضعب ي اخرج.نايحألا ضعب ي .يباصعأ راني.(ףיֵּכ -فيِك) ة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،
. للمطبخ   بحاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة أنا

ان ؟اًحضاو اذه َسذلاًعبط ةشاشلا مامأ ك.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،    سامر.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،
سمحت   ان ؟اًحضاو اذه َسلو



.. تافالخلا ّر  نفك دعونا

  
يشعر.يباصعأ رام.نايحألا ضعب ي؟   ماذا
تشعر.يباصعأ راني.(ףיֵּכ -فيِك) ة؟   وماذا




.. تافالخلا ّر  نفك دعونا

  
.يباصعأ رسمتصاصر م؟    ماذا األعزاء.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، األوالد

 
األخويرودلا ن؟     عرودلا ن كتبتصاصر م وماذا



 .. تافالخلا ّر  نفك دعونا

  
األعزاء.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،    األوالد

بينهما؟     .1. فيما األَخوا.ن يتجاد.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل لماذا

حّقحسيسرك ب.يباصعأ رأيكصاصر م؟     .2. عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى منهما َمرودلا ن

االثنا.ن     .3. يكو.ن أ.ن الممكرودلا ن ِمرودلا ن ه؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل
حّقַ؟   عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى



 .. تافالخلا ّر  نفك دعونا

  

 – حّق     عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى أنتصاصر م األعزاء.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، األوالد
! حّق   عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى كالهما



تافالخلا ّر  ..  نفك دعونا

يتجادال.ن         إ   هما لماذا إًذا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، حق.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى كالهما كا.ن ذا
حسيسرك ب.يباصعأ رأيكصاصر م؟ 

حسيسرك ب.يباصعأ رأيكصاصر م؟     يفكّرا.ن بماذا
 



تافالخلا ّر  .. نفك دعونا

حسيسرك ب.يباصعأ رأيكصاصر م؟       يحتاجا.ن ماذا إل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى
نفسها      لألدوا.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت بحاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة هما ه؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل

المطبخַ؟    ف.نايحألا ضعب ي نفسها والمناطق
 



تافالخلا ّر  .. نفك دعونا

الفر.ن         ف.نايحألا ضعب ي الككعك.(ףיֵּכ -فيِك) ة؟ نخبز أيرودلا ن
الغاز     عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى العّج.(ףיֵּכ -فيِك) ة؟ نقل.نايحألا ضعب ي وأيرودلا ن

تتذّكرو.ن؟    زلتصاصر م ما ه؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل
للجميع        العالصاصر م هذا ف.نايحألا ضعب ي كا.نايحألا ضعب يف ف؟هفات ٍ مكا.ن . يوجد



المطب.. خ   ..   ف.. خبطملا ي عندنا

  

نحوي    وظهريوحن ه سامر وق.(ףיֵּכ -ف
سامر      نحو وقفُتوظهري أنا و

االثنا.ن        نحرودلا ن استد.يباصعأ رنا فجأة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،
مًعا     والحدي اًعم ث بالصرا اًعم ثيدحلاو خ وبدأنا



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

الطعا م  –      لطاول.(ףיֵּכ -فيِك) ة بحاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة أنا سامر قا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل
والخلّاط.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،    والفر.ن

والغاز       للشايزاغلاو ش.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، بحاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة قلُتإنن.نايحألا ضعب ي وأنا
والثالج.(ףיֵּכ -فيِك) ة



المطب.. خ   ف.. خبطملا ي ..عندنا

  
قلِت؟    ماذا قلَت؟ ماذا

بالضحاًعبط ةشاشلا مامأ ك     االثنا.ن نحرودلا ن انفجرنا
تجادليرودلا ن؟    لماذا اًذا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،

باًعبط ةشاشلا مامأ َكتصر اًعم ثيدحلاو خ؟   ما
! ُك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلالمشاك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل    حللنا لقد



تافالخلا ّر  .. نفك دعونا

  

يحتا.ج         بما اآلخر ُك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلمنهما و.يباصعأ راني.(ףיֵּכ -فيِك) ة سامر شا.يباصعأ ر.ّقح ىلع طقف دحاو فرط ك
     – المشكل.(ףיֵּכ -فيِك) ة؟  و.يباصعأ راني.(ףיֵּכ -فيِك) ة ح؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلسامر كي.(ףיֵּכ -ف األعّزاء األوالد



تافالخلا ّر  .. نفك دعونا

     – الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل    ينته.نايحألا ضعب ي نحتاجه بما نشا.يباصعأ ر.ّقح ىلع طقف دحاو فرط ك عندما
   – الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل      يزو.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل اآلكخر حاج.(ףיֵּכ -فيِك) ة نفهصاصر م أ.ن نحاو.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل عندما

.. يكرودلا ن   لصاصر م وكأنه
الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل         ينته.نايحألا ضعب ي للطرفيرودلا ن ح؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلجيّد نبح اًعم ثكعرودلا ن عندما

ويختف.نايحألا ضعب ي   ...  . الريح مع ويزو.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  
أصدقائه.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،       مع يخبز سامر كا.ن بينما

بهدوء   طبخُتأنا
المطبخ      ودخلوا الجميع استيق خبطملا اولخدو عيمجلا ظ وعندما

ملكي.(ףיֵּכ -فيِك) ّة     وجب.(ףיֵּכ -فيِك) ة هنا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط ك كانت
. صيني.(ףיֵּכ -فيِك) ّة    عل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى فاخرة وكعك.(ףיֵּכ -فيِك) ة



المطب.. خ    .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

«    " الجميع   تعّجيسرك ب أمو.يباصعأ ركصاصر م؟ تدبّرتصاصر م كي.(ףיֵּכ -ف
للجميع       أجبنا:  العالصاصر م هذا ف.نايحألا ضعب ي كا.نايحألا ضعب يف ف؟هفات ٍ مكا.ن يوجد

  " سألوا.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،"  إًذا؟ هككذا
" أّيجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل؟"   دو.ن

.     :  " الريح"  مع ذهيسرك ب لقد أجبنا .ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ، جدالنا؟



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  
 .. لحظ.(ףיֵּכ -فيِك) ة  لحظ.(ףיֵּכ -فيِك) ة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،

عا.يباصعأ رم.(ףיֵּכ -فيِك) ة      فوض.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى ف.نايحألا ضعب ي المطبخ بق.نايحألا ضعب ي
ُك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلهذا؟   –      سينظ.(ףיֵּכ -ّف مرودلا ن وصحو.ن قشو.يباصعأ ر طحيرودلا ن.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،

أوالد؟    يا ما.يباصعأ رأيكصاصر م
) الجوا(ب)    بهذا نخبركصاصر م لرودلا ن



المطب.. خ   .. ف.. خبطملا ي عندنا

  

النهاي.(ףיֵּכ -فيِك) ة



رِجرل؟   أ؟لجِر م يد؟لجِر مأ ٌ

ممتع  •   الجدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل

•. أحيانًا     خالفا.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت إل.نايحألا ضعب يف فاِلخ ى الجداال.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت تتحّو.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل

• . إليه          أحتا.ج ما لآلخريرودلا ن أشرح عل.نايحألا ضعب ّيأ.ن السه؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل ِمرودلا ن عادة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،

•. اآلخريرودلا ن       لحاجا.(ףיֵּכ -فيِك) ةعتمم ت أصغ.نايحألا ضعب ي ك.نايحألا ضعب ي الصبر لدي عادة.ّقح ىلع طقف دحاو فرط كانه ،

المهصاصر ّمأ.ن                    • مرودلا ن أنه سأتذّكر جدا.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل ف.نايحألا ضعب ي أدخ؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ل عندما القادم.(ףיֵּכ -فيِك) ة المّرة ف.نايحألا ضعب ي

. أستفسر   وأ.ن أتحّد.رسفتسأ نأو ث

•. الد.يباصعأ ر.س         خال.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل اليو م تعلّمنايوحن ه ما عائلت.نايحألا ضعب ي أعلصاصر ّم أ.ن يسعدن.نايحألا ضعب ي



الصغار  الوسطا؟راغص ء

   - جميًعا     سنكو.ن فصاعًدا اآل.ن مرودلا ن
:   " اآلخريرودلا ن" يساعدو.ن وسطاء
.. نشّجعهصاصر م    إخوتنا تجاد.نايحألا ضعب يف فاِلخ ىلإ تالادجلا ل إذا

يتوقّفوا   أ.ن
اآلخر     مع أحدهصاصر م يتحّد.رسفتسأ نأو ث أ.ن

منهصاصر م        ُك؟هفات ٍرْمأ ببسب متلداجت ّلواحد يحتا.ج ما يفحصوا أ.ن
مشترًكا    حلّا يجدوا وأ.ن



الصغار  الوسطا؟راغص ء

" الوسي"ط    "  تا"طيسولا ج ألنفسك؟مويلا م الدر"طيسولا جات" مكسفنأل اورّضح سحّضروا بَععْد
إخوتك؟مويلا م..أدبن نأ لبق ،       فيها يتجاد ،مكتوخإ اهيف ل ك..أدبن نأ ُّلمّر ،مكتوخإ اهيف لداجتي ة وف.. خبطملا ي

عل مكسوؤر ىرؤوسك؟مويلا م     التا"طيسولا ج ضعوا
العال؟مويلا م        ف.. خبطملا ي مكا..أدبن ن يوجد ..أن ملاعلا يف ناكم دجوي ه له؟مويلا م واشرحوا

للجمي ع 
. الح..أدبن نأ ّلللجدا ،مكتوخإ اهيف ل....       يجدوا ف.. خبطملا ي..أ..أدبن ن ساعدوه؟مويلا م و

عل مكسوؤر ى        تاًجا يضعوا بأ..أدبن ن ..أيًضا له؟مويلا م واسمحوا
رؤوسه؟مويلا م..أدبن نأ لبق ،  

. وسطا.ء   يكونوا و..أ..أدبن ن
  

صغير   وسي.ّقح ىلع ط  أنا

صغيرة   وسيط.(ףיֵּכ -فيِك) ة  أنا



.. لقا.ءنا     ننه.. خبطملا ي ..أ..أدبن ن قب..أدبن نأ ل كلمة

. البُعد         م مكنكلو ،دعُب ن بالرغ م بالقر!ب شعرت م قد تكونوا أ!برقلاب هلالخ نم ن آمل
  / بمفردك م   تبقوا ال وحيدي مكنكلو ،دعُب ن نبقمكدرفمب اوقبت ال/نيديحو ى ال
. المعلتافالخلا ّمي مكنكلو ،دعُب ن     األصدقا؟راغص ء مكنكلو ، العائلتافالخلا ّلحل ة مكنكلو ، م.تاهجاوملاو تالادجلا نع ع تواصلوا
         ونبد انمامتها يراهتمامنا تجار!ب مكنكلو ، ِم مكنكلو ،دعُب ن نختبر انمامتها يدبنو ،براجت نِم ه ما علمكدرفمب اوقبت ال/نيديحو ى اآلخري مكنكلو ،دعُب ن نُطل.تاهجاوملاو تالادجلا نع ع

باآلخري مكنكلو ،دعُب ن

الحياتيّة       ف.. خبطملا يدر"طيسولا جات" مكسفنأل اورّضح سالمهارا ةّيتايحلا ت اللقا.ء إل مكسوؤر ى
القادم!



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

البّث      هذا مشاهدروصنم ة علّثبلا اذه ةدهاشم ى لكّثبلا اذه ةدهاشم ىلع م شكًرا !
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