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علبة الذكريات السعيدة

بّثُقطريّة   منظومة

   : ركن   أبو سنانكر وبأ ء التربوية المستشارنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة منكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع
االستشاريّة       النفسيّة الخدما ةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي مرشدنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة

-    " " هارس          كوهن اسسراه-نهوك م علسراه-نهوك مسا ى חוסسراه-نهوك مسا ىلع "ן ومركسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"ز االستشاريّة النفسيّة الخدما ةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت بين بالتعاوسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زكرمو ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا نيب ن الدرس هذا تطوير تسراه-نهوك ّم



لحظة، قبل أن نبدأ..

 إليكم درس المهارات الحياتيّة عن بُعد، ولكنكم
ستشعرون من خالله بالقرب!

مجرى حياة جديد- كيف تتدبّرون أموركم؟
 نحن جميعًا نملك مهارات حياتيّة: إنها القدرات

والطاقات الكامنة فينا

هيّا بنا، سننطلق اآلن!!!



ماذا علينا أن نحّضر للدرس؟

ومواّد   علبة
  لتسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زيينها



ماذا سنتعلّم اليوم؟

سنُمارس تمارين التنّفس معًا.•

سنتعلّم االنتباه لتجاربنا اإليجابية والداعمة.•

سنجمع تجاربنا اإليجابية ونضعها في علبتنا المميّزة، والّتي سنُحضِّرها •
معًا.



قبل أن نبدأ سنتنفّس بشكل عميق 
سنبدأ لقاءنا اليوم بالتنّفس واالسترخاء

لقد أحضرت لكم مفاجأة! )لعبة فّقاعات صابون(. إذا توفّرت لديكم في 
البيت أحضروها إلى هنا، إذا لم تتوفّر، يمكنكم التخيّل... 

سنحاول ُصنْع فّقاعات كبيرة قَدْر اإلمكان، استنشقوا هواء بدون بذل 
جهد وبهدوء ثّم أخرجوه ببطء عَبْر الفم 



رسالة من آدم ..

. لقد  آد .م     ِمن رسالة اليو .م تلّقينا
أحيانًا             ويرس اًنايحأ ل لتجاربكسراه-نهوك م اًنايحأ لسريو ، مشابهة بتجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب يمّر عمركسراه-نهوك م ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي ولد هو آد .م

      . لكسراه-نهوك م     موّجهة منمكل ةهّجوم ه رسالة تلقيمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ت لقد تجربتمكل ةهّجوم ه عن ويخبرنا رسائ اًنايحأ ل .لنا



رسالة ِمن آدم

حالكسراه-نهوك م؟     كي؟مكلاح ف وصديقات ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي اًنايحأ لسريو ، أصدقائ ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي مرحبًا
 . البيمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ت               ِمن نخر .تيبلا نِم ج ال فنحن الص؟مكلاح ّف اًنايحأ لسريو ، ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي بسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زمالئ ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي التقيمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ت أسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زكرمو ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا نيب ن منذ طوي اًنايحأ ل وقمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ت مّر لقد

       . كذلك؟     ألي ؟كلذك سس أصعب اًنايحأ لسريو ، األمور أصبَحمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ت لقد كحال ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي حالكسراه-نهوك م أسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زكرمو ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا نيب ن أعلسراه-نهوك م أنا
علبة               منّا ك اًنايحأ ُلسّ وصننكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع الص؟مكلاح ّف اًنايحأ لسريو ، ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي زمالئ ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي منكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع الحاسو اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب بواسطة دسرسس شاركمكل ةهّجوم هنم ةلاسر ُتف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي لقد

     . هذ ه       بجمنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع نقو .م ك ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي بالوحدنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة نشعر عندما ستساعدنا حيث اإليجابيّة اًنايحأ لسريو ، التجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب
 ..      .. المسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زيد        عن لكسراه-نهوك م أفص ..ديزملا نع مكل ح لن الغيو .م فو ..ديزملا نع مكل حصفأ نل ..مويغلا ق وحلّقنا خياليّة اًنايحأ لسريو ، طائرنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة بركو اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب قمنا التجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب

       . الّت ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي      اللطيفة التجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب وضعنا النهاية ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي قلي اًنايحأ ل بعد بأنفسكسراه-نهوك م بذلك ستقوموسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زكرمو ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا نيب ن ألنكسراه-نهوك م
منها              وأُخِر .تيبلا نِم ج العلبة أفت ..ديزملا نع مكل ح الحين اًنايحأ لسريو ، ذلك ومنذ العلبة اًنايحأ لسريو ، ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي واألصدقانكر وبأ ء العائلة منكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع عشناها

أو              كالوحدنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة لطي؟مكلاح ف اًنايحأ لسريو ، غير شعور انتابن ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي إذا شعور وأ ةدحولاك ،فيطل ريغ روعش ينباتنا اذإ ي تحسين علسراه-نهوك مسا ى تساعدن ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي لطيفة ذكر وأ ةدحولاك ،فيطل ريغ روعش ينباتنا اذإ يروعش نيسحت ىلع يندعاست ةفيطل ى
العسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زلة..



رحلة لَجْمع  المغامرات والتجارب اإليجابيّة



التجارب اإليجابيّة الّتي تحدث لي اآلن



هيا بنا نجّهز مًعا علبة الذكريات 
المفرحة



متى يمكننا أن نستخدم العلبة ونُخرج منها تجربة 
ومغامرة ممتعة؟



شاركونا بتجاربكم وذكرياتكم

أدعوكم لكتابة رسالة لمعلمتكم، 
ومشاركتها بتجاربكم اإليجابية والتي 

جمعتموها في العلبة.



ماذا تعلّمنا اليوم؟

•. الواسنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع        خيالنا خال.عساولا انلايخ ل من إيجابية تجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب تجمينكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع تعلّمنا

ك ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي         • تعسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زّزنا اًنايحأ لسريو ، والت ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي الممتعة التجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب هذ ه استخدا .م كيفية تعلّمنا
   : والعسراه-نهوك مسا ىلع "ןסוח"زلة       الوحدنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة اًنايحأ لسريو ، مث اًنايحأ ل المريحة غير المشاعر مواجهة علسراه-نهوك مسا ى تساعدنا

. األصدقانكر وبأ ء  عن

وذكرياتكسراه-نهوك م         • اإليجابيّة تجاربكسراه-نهوك م بتجمينكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ةراشتسملا ع استمروا القريبة األيا .م ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي
. بكسراه-نهوك م       الخاّصة والمغامرا ةّيراشتسالا ةّيسفنلا ت التجار اًنايحأ لسريو ،مكبراجتل ةهباشم ب علبة ف ةّيراشتسالا ةّيسفنلا تامدخلا ي ووْضعها



كلمة قبل أن ننهي لقاءنا..

.آمل أن تكونوا قد شعرتم بالقرب بالرغم من البُعد
ال نبقى وحيدين /ال تبقوا بمفردكم
.تواصلوا مع العائلة، األصدقاء، المعلّمين
نُطلع اآلخرين على ما نختبره ِمن تجارب، ونبدي اهتمامنا باآلخرين

إلى اللقاء في درس المهارات الحياتيّة القادم!



ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

هذا      مشاهدنكر وبأ ءانس :ةيوبرتلا ة علسراه-نهوك مسا ى لكسسراه-نهوك م شكًرا
البّث !
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