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 األعّزاء، تّربويّةالأعضاء الّطواقم و في الخدمات النّفسيّة االستشاريّة نوعاملال

 االستقرارو الحمايةوف ر لهم تُ  ركيزة   نكونول ،طالبنا ُمساعدةمن أجل  الت ربية جهاز في كعاملينجاهدين نسعى 
 .واألفكار الَمشاعر من العديد بهم يُثيرحيث  ببسيط، ليس لواقع   طالبنا نكشفي. العصيبة األي ام هذه خالل والت واُصل

تداخل  قائطرمن خالل و العائلي ة، الن قاشاتو اإلعالم، وسائل خالل منو ُمباِشر، بشكلِ  الواقِع لهذا طالبنا ينكشف

 ُمعالجة ، وذلك من أجلريجيَ  ما حول هممع اوصادق   اصريح   اِحوار   نُجري أن الُمهم   من .قومون بهاي وُمتعد دة ُمختلفة

ى ال تي يملكونها من قُولل الوعي على يُشد دو القوي ة الَمشاعر حتواءا في يُساعدهم للِحوار حي ز قل  خَ  الُمهم من. الوضع

 تعزيزيتم   وبهذا األتراب، لمجموعة اإلصغاء من رللِحوا اآلمن الحي ز هذاسيمك نهم  .الَوضع هذا مع لت عاُملا أجل

 بأسرها. والد ولة ،الُمجتمعو الص ف، في ، سواءاالجتماعي   والت عاُضد نتماءباال الش عورو ،االجتماعي   الت ماسك
 من ةوذكي   ناجعة اتآلي   وتطوير الواقع تحد يات مع الت عاُمل على الط الب الحوار هذا يُساعدس ،باإلضافة إلى ذلك

  .الِفعل ردود

ر: نحن هنا مع ا  . سنواجه ونتغل ب مع ا على ما يجري، حتى وإن كان كصّف، وكمجتمع مدرسيّ سنقول ونكر 

   علّم والحياة معًا.التّ في  تابعنلسننطلق ومن هنا الحديث بيننا معق د ا وينطوي على مشاعر غامرة، 

 . الّطالبجيل و الّصفّ تركيبة  ياُلئم بما ُعمقه، وَمدى الحوار طابِع بُخصوص الُمختلفة عتباراتاال فحص يجب

 ةالعبري   بال لغتين المدارس داخل اإلسرائيلي   المجتمع في األخيرة األحداث أعقاب في الِحوار أن يُجَرى الُمهم من
 تكان ما لىإ كةرَ تلُمشا ةالمدني   الحياة نسيج إعادةونحن نطمح إلى  الِحوار هذا نُجري أن اأيض   الُمهم   من .والعربي ة

 :مثال   ،عديدة نقاط على الحوار يرتكزس ذلك، على بناء  . عليه

 بشكل   ُمعي ن هدف تحقيق أو عبيرللت   كوسيلةباستخدامه و عام، بشكل   العنف أشكال كل  ب مطلقال الت نديد ▪

  .خاص  

م ▪  .وتشجيع ذلك الحالي الوضع إزاء واألفكار الَمشاعر عن للت عبير الحاجة تفه 

ف على والط الب البالغين بقُدرة الث قة عن الت عبير ▪   .لقانونا وفقو ،جتماعي  ا وتكافل كتراثاب الت صر 

، ويحتاج الطالب إلى أن تقودوهم، وينتظرون مؤث رين وبالغين للت غيير وكالءو قادة الت ربية جهاز في نيعاملد ون كعَ تُ 

ب مع ِصلة يوذ َمحمي ِحوار إدارة على القدرةأنتم تملكون  ذلك.  ش عوري  ال -الت ربوي   الحوار هذا من خالل. مكطال 

 .األخرى لألصوات وسيصغون ،من الن احية االنفعالي ة ُمنظ م بشكل   وأفكارهم مشاعرهم تمييزمن  لط الباسيتمك ن 

تنا هو الِحوار هذا  من هناك أن وتذكيرهمتنظيم انفعاالتهم، و لهم، الحماية وتوفير طالبنا على لألفضل لت أثيرفي ا قُو 
  .عليه عتماداال مكنهمي

َعب ر الزوم  ةتزامني   ةدثاحم: من خالل الُمتاَحة وسائلال جميعوب ن،وَمرِ  ُمستمر   بشكل   الِحوار هذا جَرىيُ  أن نبغيي

 الهاتِف، رعب  حديث  ،(لمدارسإلى ا العودة عند) الص فوف في وجاهي   بشكل   د(،)في إطار الت عل م االفتراضي  عن بُع  

 والت حد ث، للمشاركة طالب لكل   والمالئِم الص حيح الحي ز توفير الُمهم   من .الجماعي ة أو الش خصي ة الل قاءات فيأو 

ب حتراماو  أو بأزواج للحوار فُرص خلق المحب ذ من. ذلك من وتمكينهم الُمشاركة عدم يختارون الذين الطال 

 . الط الب ألولئك صغيرة مجموعات
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 الطاقم التّربويّ 

وم أو خالل لقاء   عب رفوف )قبل الد خول إلى الص  من المهم  أن يُجَرى لقاء مسبق مع الطاقم الت ربوي   (، حيث  الز  صباحي 

خالل هذا اللقاء، حيث نشارك من فوف خول للص  االستعداد للد  ب نقومهه أحد العاملين في الخدمات الن فسي ة االستشاري ة. يوج  

 بما يساورنا من شكوك ومشاعر وأحاسيس وأفكار.   

 قاط المهّمة للقاء مع الطاقم:إليكم بعض النّ 

  ةبنذك رهم ذي حصانة تنظيمي ة. سيكون الت كافل االجتماعي  سنعمل كطاقم متماسك بأننا ، ومع ا أننا في هذه المهم 

ا.  اترك أي  نلن أننا وكما وسيلة ومورد ا نستخدمه فيما بيننا،   من طالبنا وحده، لن يُتَرك أي  من ا وحده أيض 

  ُا نخوض تجارب ليست سهلة، حيث تستوجب معالجة كي نشعر بأننا أقوى ومستعدين  كهمشرِ ن بأننا نحن أيض 

. -إلجراء حديث تربوي    شعوري  قي الصف 

   لطتنا الت ربوي ة والمهني ة. يحتاج الطالب انطالق ا من سُ سيذك رنا إجراء الحديث مع الطاقم بأننا نجريه في الصف

 شخصي ة ذات أهمي ة.   يُجَرى معهم من قِبَلإلى حديث منظ م ومهني  

   وقد تمنحنا هذه الت جربة يرورة ال تي سنخوضها الس ، في الطاقم موازية للس يرورة ال تي سنخوضها في الصف 

 إحساس ا بالث قة والقدرة الذاتي ة.  

 ل ص  ن نعمل انطالق ا من إحساسنا بأننا نحمل رسالة وبأننا ذوي أهمي ة مهني ة. هذا اإلحساس سيساعدنا في الفَ نح

ل مهم  ألنه يساعدنا في أن نكون قدوة، كما ص  يه اآلن. هذا الفَ بين الجانب الشخصي  والجانب المهني  الذي سنؤد  

ة المناطة بنا.  ر في المأنه يمنحنا الش عور بالحماية لكوننا نتمحوَ    هم 

  سنشير إلى أهمي ة المشاركة بعد إجراء الحديث مع الطالب، وأن باإلمكان الت وجه للمستشارة أو االختصاصي ة

خصي ة فسي ة للمشاورة، سواء من أجل الطالب الذين نعتقد أنهم يحتاجون للمساعدة، أو من أجل المشاركة الش  الن  

  والت فكير.

 

 الطالب والطالبات 

  الِحوار؟ هذا نُدير كيفَ 

 من وليس ،وُمعق د ُمؤلمو حس اس الموضوع َنعَم،": للط الب نقول .صريحبشكل و فافيّةبش الِحوار نُدير ▪

 حتواءا على بقُدرتنا نؤمن ألن نا عنه نتحد ث أن خترناا تََرون، كما هذا، ومع جري حديث ا حوله.ن أن الس هل

عبة الَمشاعر على الت غل بفي  سننجحف حد ثالت   في نجحنا وإن الت عقيدات، هذه  من والخروج كذلك، الص 
  ."المسدود الط ريق

ة بكم نؤمن نحن": للط الب َنقول.  الثّقة ونُعيد األمل ثّ نب أنإلى  نطمح ▪ . أنفسنا على الحفاظفي  جميعنا وبقو 

 وأمل إيمان لدينا. ونواجهها الص عوبات مع لنتعامل ونُصغي، لنتحد ث الكفاية فيه بما أقوياء امع   هنا نحن

 نُشارك ، بللوحِدنا نبقى ال الل حظة، تلك حتى. اسريع   محيطناو لداخلنا الُهدوء وسيعود ستتحس ن الحالة بأن  

  ."ونَتَشاَرك

نعمل على تفادي المشاعر الغامرة، واإلفراط نعبّر عن أنفسنا بشكل مراقب ومدروس، وبصوت هادئ.  ▪

 .للجيل المعلومات غير الضروري ة وغير المالئمةفي منح 

ا لوجه،  نذّكر الطالب في بداية المحادثة بمبادئ الحديث المحمّي، ▪ سواء أجريت المحادثة بشكل افتراضي  أو وجه 

. إذا عب ر الطالب عن أنفسهم بشكل ال تي تُصِدر األحكاممسيئة أو اللفاظ األونشد د باألساس على االمتناع عن 

بهدوء بأننا ملتزمون بمبادئ الحديث، وأن نطلب من الجميع الت عبير بإمكاننا أن نتوق ف، وأن نذك ر الجميع ف ،عنيف

   .    عن الرأي بشكل محترم وشرعي 

، وسنسأل عن حالهم، واصل بشكل شخصي  مع الطالب الذي خاضوا هذا الت عقيد الش  نقوم فيما بَع د بالت   عوري 

 عم والمشاركة.لوا معنا في عالقة من الد  عليهم أن يتواصوسنقترح 

نصغي إليهم بشكل تام . نتيح المجال لحديث مفتوح وآمن، ونشّجع الطالب على التّعبير عن مواقفهم، و ▪

   ربوي ة ال تي نود  إيصالها لهم.نقوم الحق ا بطرح أسئلة للتوس ع، ثم نقوم بعد ذلك بنقل الرسالة الت  
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 جاهدين ونعمل ها،نيستخدمو تيال   واألوصاف الطالب لقصص األحكام إصدار وبدون بحساسية نُصغي ▪
 .الط الب يقوله ال ما بخصوص حس اسين نكون أن

 الص وت نسمع أن نامن  نونتيق   لألفضل، وُمؤث ر معنى ذي حوار لَخلق الّصفيّة المجموعة لقّوة الَمجال نُفِسح ▪
 .الص ف داخل واضح بشكل   بالعنف يند د والذي الُمتفائل

 بهذا برأيهم ترتَِبط تيوال   أخرى، ُمعق دة حياتي ة أوضاعو بمجاالت لُمشاركةمن أجل ا للّطالب الَمجال نُفِسح ▪
 .الموضوع

 ها؟نع سنُجيب كيف األسئلة، من العديد الطاّلب سيسأل  

 ."ا؟قريب   سينتهي الوضع هذا أن عتقدأ كنتُ  إن لينتسأ أن ك أسمعأنا " :الّسؤال َصَدى نُرّدد ▪

 ."عاِدل غير الوضع هذا أن   وتعتقدين غاضبة   أن ك أسمع أنا" – الّسؤال طَرحي َمن مع اُوجداني   اتَعاُطفً  نُبدي ▪

عيد على ونمحمي   أن ناب اخالله من نشعر طريقةب طَرحيُ  الذي للمضمون نتطّرق ▪  وضمن ،الش خصي   الص 

 بشكل   هذا عن نعب رس تُطرح، تيال   األسئلة نع جابةإ نملك ال حين. عن الذات لت عبيرلالش رعي ة  حدودال

  .وصريح واضح  

 فيمع ا  ُهنا اجميع   أن ناب ونُذكرهم األمل، َنبُث  و بالط الب، تناثق خاللها من بدينُ  ،ُمعّززة رسائل وصلن ▪
 .الَوضع هذا ُمواجهة
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  - الّطالب مع الِحوار أثناء لكم ركيزةً  تكون قد رسائلإليكم 

 يشمل الذي فتراضي  اال الحي ز وأ الواقعي   الحي ز في سواء كان ،أشكاله جميعب العُنف على رضتنع نحن .1
  .إنسان أي   ونحو ،بأي شكل من األشكال مقبول وغير شرعي   غير العنف. االجتماعي   الت واصل شبكات

ع، ُمجتمع في نعيش نحن .2  نسيج   من جزء   نحن. والقطاعات الث قافات لكافة الحساسي ة من ا يتطل ب متنو 

 ُمستقبلكم أجل من ا،مع   للعَيش الس بيل إيجاد علينا. عليه نُحافظ أن مسؤولون وجميعنا حس اس، اجتماعي  

  .اجميع   أجلنا من عائالتكم، وُمستقبل

 رعمشاب تشعروا أن لكم يَحق   .لُكم ُمهم   هو بما الُمطالبة لُكم يِحق   .ومشاعرُكم آرائكم عن الت عبير لكم يحق   .3

  .ُمحيطكم في األشخاص بعض نحو معق دة

فاتهناك نتائج مترت بة على ترجمة المشاعر  .4 . ل بين مشاعركم وتصّرفاتكمص  قوموا بالفَ . إلى تصر 

ف العنيف يؤذيكم ويؤذي اآلخرين وهو مخالف للقانون، ويسب ب الت    خسائر. الصر 

ة القانون فسيدفع ثمن ا شخصي ا غالي ا، وسيسبب  لعائلته ولمجتمعه المحلي  القلق حين يخالف شاب  أو شاب   .5

 واألذى والمعاناة.  

 .وآرائكم مشاعركم عن للت عبير ةوالحضاري   القانوني ة الوسائل يجب أن تحك موا العقل وأن تختاروا .6

  .آخر شخص أي   هذا أن يؤذي دون لكنو صادق شكل  ب آرائكم عن تعب روا أن واجبكم .7

 وال تقولونه ال ماو تقولونه، وكيف تقولون ما لتختاروا العقل تحك مواأن و بالمسؤولي ة، تتحل وا أن بُوسعكم .8
 .مسؤوال   وليس اقانوني   ليس هألن   به تقومون

ضوا أن دون للت عبير الش رعية األساليب عن ابحثوا .9 انتبهوا للطريقة ال تي  .للخطر اآلخرين أو أنفسكم تُعر 

أو معلومات  (shaming) ر رسائل تخجيلنش   -تعب رون فيها عن أنفسكم في شبكات الت واصل االجتماعي  

ضكم أو يللقانون، ويمكن أن  ةمخالف يعد  حريض غير صحيحة تسب ب الفزع والت   ض من حولكم يعر  عر 

 لألذى أو الخطر.

، حيث يمكن أن في كثير من األحيان تُنشَ  .10 تؤد ي ر معلومات غير صحيحة في شبكات الت واصل االجتماعي 

ل إلى استنتاجات غير صحيحة واختيار سلوكي ات خطيرة ومؤذية. حك موا العقل، وقارنوا بين إلى الت   وص 

مصادر المعلومات المختلفة، وافحصوا إذا كانت المعلومات موثوقة المصدر. ال تنشروا معلومات غير 

. ا أو تخجيال   صحيحة أو تحوي تحريض 

 رد دالت   -تترد دوا أن تترد دوا ال. االجتماعي   للض غط جرارناال وعدم الش خصي ة بالمسؤولي ة تتحل وا أن بُوسعُكم .11

ة على يُدل ية على يُدل الترد د! قو    .لُكم صحيح هو ما ختياراو الت فكير حر 

 تذك روا. مثلكم نووحس اس بشر هم والعالَم، الد ولة في بلدتكم، عائلتكم، صف كم، في األشخاص حولُكم، انظروا .12

 أن تحظون اأيض   أنتم عل كم. وأمانهم عالمهم وتحترموا تحترموهموأن  بمشاعرهم، تكترثوا أن ادائم  

  .وزمان مكان   كل   في -ادائم   يحترموُكم

 بكل   البالغين نحن معنا الت حد ث بإمكانكم. بالض بط الِحوار هذا ندير مثلما. شيء كل   عن التحد ث باإلمكان .13

  .الض غوطات أو القلق الُمعق دة، المشاعر مع لوحدُكم تبقوا ال. األحكام إصدار ودون نخاف أن دون موضوع،

 وثمن أخطاء هنالك صعبة، فترات هنالك... أمامكم مفتوح   األفق لوحدكم، لستُم بالس ن، ِصغار أنتم – الت فاؤل .14

 .أفضل يكون قد الذي الغد يوم هنالك أن   شيء كل   قبل تذك روا لكن باهظ

 الِحوار عزيزتو العُنف من لَحدّ من أجل ا عملست الُمجتمع أطياف ةكافّ  ات فيقيادال أنّ  ونأمل نُؤمن نحن .15
 .أمثل جتماعيّ ا تأثير وأصحاب الُمستقبل، دةقا منكم وواحدة   واحد   بكلّ  نرىكما أننا  ،والحضاريّ  الَمحميّ 
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  – للّطالب سنعرضه كما الّصفوف في َمحمي ِحوار إلدارة مبادئ

 :اآلتيب اآلخر نحو الواحد نلتزم أن علينا ؛لذا ،وحس اس ُمعق د الِحوار

 الُمشاركة من اجو   نخلقكي  بالص ف، تحد ث آخر شخصنحو  قبل أن نبدأ بالكالم، يبدي كل  من ا تفه مه .1
 .قب لوالت  

  .عليها الحفاظ الُمهم   ومن قوي ة بيننا العالقات. امع   أن نا ونتذك ر الخير، يريد الجميع بأن   نؤمن .2

 .امعي ن   اموقف   نُبدي أو ،معه نتناقَش ،نُرد   أن دون الن هاية، حتى الص ف طالبكاف ة  لكالم نُصغي .3

 .الُمشاركة عدم األصدقاء أحد فض ل إذا اتفهم   نبدي .4

 تهديد أو إهانة أي   الُمداخلة تحتوي ال طالَما شيء كل   قول يُسمح: عتباراو قيمة ذات هي مداخلة كل   .5

 .آخر لشخص  

 ونتجن ب اآلخرين خصوصي ة على نحافظ – اآلخرين عن وليس أنفسنا عن أنا، ضمير ُمستخدمين نتحد ث .6

  .األحكام إصدار

  .عليهم نحُكم وال ،ستبعدهمن ال باآلخرين، نستَِخف ال .7

 

 األهل 

ى في الصّف، من المهّم أن ندعم األهل، وأن نذّكرهم بأنهم يملكون قدرات وطاقات للحديث الذي يُجرَ كتتّمة 

 الوضع:  عتمّكنهم من إدارة تعامل ولدهم م

ة نفسي ة بخير وسالم، وأن يتمت عوا بصح   ـا\طموح ومسؤولية أن يعيش أوالده ة\والد من المهم  أن نتذك ر أن لدى كل  

بوسع األهل أن يؤث روا على طريقة تعامل ن مستقبلهم محمي  ومفتوح أمامهم قدر اإلمكان. وجسدي ة، وأن يكو

  ر األهل يشمل: و  ولدهم مع الوضع. دَ 

 .حماية أوالدهم وحراستهم 

 .اإلصغاء والحديث المفتوح 

 واحتواء المشاعر المعق دة. شعوري  تقديم الدعم ال 

   .الت وجيه نحو ات خاذ القرارات بشكل مسؤول خالل المواقف المعق دة 

 .أن يضعوا الحدود، وأن يكونوا بوصلة سلوكي ة مسؤولة 

  منحهم الش عور بأنهم يساهمون: يخف ف العمل وتذات مغزى ألوالدهم حيث تكون إيكال أدوار إيجابي ة

عوري ة يطرة على الوضع. توجيه الطاقات الش  بالس  عور عور بالعجز، ويزيد من الش  والقيام بأمور من الش  

، سواء كان ذلك خالل أحداث الطوارئ أو بشكل متواصل خالل فترة  لدى األوالد نحو العمل اإليجابي 

 ، وفي تدعيم الس لطة الوالدي ة.   مشاعرساعد في الت عامل مع اليالطوارئ، يمكن أن 

 


