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 2019تشرين أول ،  2

 أعضاء الطواقم التربوية األعزاء

في الفترة الحالية تشهد بالدنا العربية حاالت عنف شديدة والتي أودت بحياة العديد من المواطنين. نحن نشاطر العائالت المنكوبة 

 الحزن واأللم.

الغضب والعجز. مهم لنا جميعا الحفاظ على تثير مشاعر الحزن الخوف ، الشعور بالحماية زعزعةؤدي لأحداث من هذا النوع ت

 الشعور باألمان وفي الوقت نفسه تعزيز الحصانة النفسية لدى الطالب. 

خالل المشاركة, نعالج الموضوع من ب . نفسح المجال للطالبداخل الصفوف سنخصص اليوم وقتاً للحديث عن ظاهرة العنف في

 توجه لطلب المساعدة في وقت الحاجة.  تشجيع ال

عيون الطالب والمراهقين ترصد البالغين وتراقبهم، وهذه فترة هامة لتمرير وتذويت رسائل متزنة ومطمئنة، والتي تتناول المعلومات 

العالم الداخلي  إتاحة الفرصة إلعادة تنظيمالرسائل التي تنبذ العنف على أشكاله، تعزيز  بطريقة موضوعية بقدر المستطاع. من المهم

 اتية، وبث رسالة أمل. د والذي يرتكز على مواطن القوة الذوترتيبه من جدي

  لطالب المتواجدين في الدوائر المصابة، والتحدث معهم بشكل شخصي. ب الذين انكشفوا للمعلومات، أو اللطال  نتباهمن المهم اإل

لألسف الشديد، في واقعنا انكشف نعمل جاهدين لمنع انكشاف الطالب لحاالت عنف شديدة.  في حياة طالبنا، كوننا أشخاص مهمين

وتسليط الضوء على حل النزاعات لذلك من المهم التعامل مع هذه الحاالت ، حاالت عنف شديدة وقاسيةالشبيبة على الطالب وأبناء 

 والمشاكل من خالل اإلصغاء، الحوار واإلمتناع عن العنف.

  

 ريرها لألهالي:وتم أدناه من المفضل التطرق لمبادئ الحوار السليم المرفقة

 :وشرح، وشجب كل منح الطالب معلومات دقيقة، واضحة ومختصرة عن الحدث دون الخوض في التفاصيل  الحقائق

 تصرف عنيف.

 :مهم اتاحة الفرصة للطالب للمشاركة في أفكارهم وتجاربهم. بإمكان البالغين أيضا المشاركة في  افساح المجال للمشاركة

 كان بإمكانهم التوازن والسيطرة على ردود افعالهم أفكارهم وتخوفاتهم، في حالة

 رسالة ان الحياة  الروتين يقوي ويوصلمن المهم تشجيع الطالب الذهاب للمدرسة.  :على مجرى الحياة الروتيني الحفاظ

 مستمرة.

 :وإعطاءهم مهام وُينصح بتوزيع مهام مالئمة لقدرات الطالب، والتي باستطاعتهم القيام بها. تفعيل الطالب  توزيع مهام 

 وليات يقويهم ويخفف من حدة االنشغال بالمخاوف.مسئ
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  من المهم  .تكون مختلفة، في مدى قوتها وترددها وأيضا البالغين الطالبردود أفعال : مع مخاوف شديدةاالنتباه جيدا لطالب

تعامل مع االزمة، وفي نفس الوقت البقاء متيقظين لمن يحتاج  على ال الطالب قدرةان يؤمن البالغون بحدسهم، ان يبثوا ايمانهم ب

  تعامل خاص.

 من المهم الحفاظ على تواصل وحتلنة بين االهل والطاقم التربوي في المدرسة، والمشاركة بكل معلومة عن  :تبادل المعلومات

 .الطالب تتعلق بالحدث

 تبقوا وحيدين! توجهوا للحصول تخبطات ، ال  \انت لديكم أسئلة اذا كنتم تعايشون فترة ضاغطة أو اذا ك قاء وحيدا:بعدم ال

  البستان أو من اشخاص مهنيين أخرين. \على مساعدة ودعم من المستشارة أو االخصائية النفسية في المدرسة

 

 

 

 والصالة الصبر وصفة مثل وفاعل فوري عالج هناك ليس األلم، ويتصاعد الوجع، يشتد حين“

 ”طبيعتها إلى وتعود النفس لتهدأ

  .الخوالدة جالل 

 

منع العنف، منع االعتداء، التوجه لطلب المساعدة،   - مرفق روابط لبرامج مهارات حياتية باللغة العربية والتي تعالج مواضيع

 والتعامل مع الصراعات.

  פיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות –כולנו גיבורי אל  

  הצקה לאלימות לבתי הספר ת למניעת תכנית מערכתי :יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת –אל תלעגו לי

 היסודיים

  לשיעורי כישורי חיים סדנאות לצוותים ומערכיםהכ"ח לעזור והכ"ח להיעזר:  –פנייה לעזרה 

 רהקבלת עזרה ומתן עז בקשת עזרה, הצעת עזרה, –בנושא 

 

 كلنا أمل ان نحظى بأيام هادئة وامنة.

 عيناب لوك وإدارة قسم الخدمات االستشارية النفسية

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Dchiaha_Hevratit_April_2018/talmidim/aravit_dchia_hevratit_giborey_al.pdf
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http://meyda.education.gov.il/files/shefi/alon_pnia_lezra/aravit.pdf
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