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 الطواقم التربوّية األعزاء،أعضاء 

، ابعة حت  فوف الر  يعود تالميذ الص    عليكم أن ةعودهذه الومع ى السادسة إلى المدرسة بشكل جزئي  وتدريجي 

سوا خالل فترة  كمتالميذلقد بذلتم قصارى جهدكم كي تكونوا قريبين ومتداخلين في حياة  .خاص  مط بن تدر 

المسافات التي تفصل بينكم. لقد كانت عالقتكم رغم اإلجباري  في البيت والتعل م بواسطة الشبكة، وذلك المكوث 

وحرصكم على التواصل البين شخصي  معهم عوًنا لهم، كما سيساعدهم هذا اآلن خالل عودتهم معهم التربوي ة 

وحضوركم في الشبكة، كما أنهم  التدريجي ة. يمنح التالميذ أهمي ة كبيرة للقاء معكم ولحضوركم الجسدي  

 يراقبونكم كقدوة لهم باستمرار.

والّتي قد تشّكل تحّدًيا لتالميذنا على الصعيد الشعورّي،  مطمن المهّم أن َنِعَي الجوانب الكامنة في هذا الن

 واالجتماعّي واألداء الوظيفّي:

 وتقسيم الصف  إلى مجموعات منفصلة ،    .التعل م بشكل جزئي 
 قوانين جديدة. وفي ظل   في ظروف الحظر التعل م 
 بان .التفاعل  التباعد االجتماعي  والجسدي  يصع   التعليمي  واالجتماعي 
 .)التعل م في ظروف ضاغطة )َخَطر العدوى ما زال كما هو ولم يتغي ر 
 فراق البيت والوالدين بعد أن الزموهم فترة طويلة. 
 تهم من تي األوامر والتعليمات ال   الناحية الشعوري ة، وواجهوا أسابيع طويلة خاضوا خاللها تجارب هز 

 .ع اآلني  صدرت وفُِرَضت في أعقاب الوض  
 .العودة في ظروف يشوبها الغموض وعدم اليقين بخصوص ما سيحدث الحًقا 
 تالميذالعودة للتعل م خالل شهر رمضان لدى قسم من ال. 
 .العودة من أجل تلخيص السنة والفراق 

 

، والحاجة الطبيعي ة  حة لم  الشمل في الصف  تأتي هذه الجوانب وجوانب أخرى بالتزامن مع بهجة اللقاء، وَفر 

ر.   واألساسي ة إلى التواجد بصحبة األتراب، والتعل م، واالستمتاع، ومواصلة سيرورة التطو 

عة. علينا أن نت  ذك ر أن العودة الجزئي ة والمحدودةِمن المهم  أن نفسح لهم المجال للتعبير عن مشاعرهم المتنو 

، لذا؛ من المهم  أن ُنجري محادثات معهم بخصوص الدالالت ال تي تالميذتعك ر صفو األجواء وتؤث ر على فرحة ال

الشخصي ة،  تالميذتحملها هذه العودة التدريجي ة من وجهة نظرهم. من المهم  أن نتري ث ونتقب ل وتيرة تأقلم ال

ًضا. علينا أن نتذك ر أيًضا أننا ال نلتقي من جديد في نفس النقطة ال تي افترقنا فيها. لقد مر  وقت ووتيرة تأقلمنا أي

في الحفاظ على  تالميذواإلحساس بال وعلينا أيًضا. سيساعدنا الصبر تالميذنامنذ أن التقينا، وما جرى أث ر على 

 .هممع ة أفضل، كما سيساعدنا في توطيد عالقتالميذناأنفسنا وعلى 

الذين ال يحضرون إلى المدرسة ألسباب عديدة )ولد يواجه صعوبة طب ية، ولد أحد  التالميذنالحظ من المهم  أن 

يستصعب تنفيذ قد أفراد عائلته موجود في خطر من الناحية الطبي ة، ولد والداه يخشيان إرساله إلى المدرسة، ولد 

ة مع هؤالء األوالد وأولياء أمورهم، التعليمات والتقييدات وما شابه(. من المهم   المحافظة على عالقة مستمر 

 ه مهم .أنوغياب الولد  كم تالحظونوالتعاطف معهم وتفه م اختيارهم، ولكن ال بد  من نقل رسالة مفادها أن

 من المهم  أن نقوم بجمع المعلومات حول التالميذ بغية منحهم االستجابة المناسبة والدقيقة:

 

 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التربية والتعليم
 اإلدارة التربوي ة

 الخدمات النفسي ة االستشاري ة -قسم كبار المسؤولين

  السادسة -مجموعة فّعالّيات وتوصيات إلجراء حديث شعورّي مع تالميذ الّصفوف الرابعة 

 نوا منخرطين بشكل كبير في التعل م بواسطة الشبكة.كا تالميذ
ة تالميذ عوا، أو -قاموا بمبادرات اجتماعي   و تواصلوا باستمرار مع أصدقائهم.\تطو 
 أخبركم أولياء أمورهم أنهم بخير، وأنهم يبدعون وينتجون ويت سمون بالحيوي ة. تالميذ
ر  تالميذ    هللا(.َمِرض أحد أفراد عائلتهم أو توفي )ال قد 

خاض أفراد عائلتهم أزمة شخصي ة خالل هذه الفترة: إقالة من العمل، إفالس، صعوبة في إعالة تالميذ 
 العائلة، َمَرض، فراق.

 َمَرض، مكوث في المشفى لتلق ي العالج، إصابة، أزمة عاطفي ة.واجهوا أزمات شخصي ة:  تالميذ
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 היום בו תתאפשר חזרה שלמה לבית הספרבברכת הצלחה ובתפילה שלא רחוק 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه إليهم ونقول لهم أنه من المهم  بالنسبة لنا أن نعرف  -حالهمب هتمّ سن سنتوج 

 كيف حالهم.

 كيف حالك؟ كيف حالكم؟

 
ع التالميذ على المشاركة من خالل  -سنتيح المشاركة ، الحديثسنشج 

سنخص ص وقًتا ومكاًنا من أجل التالميذ قصص وغيرها. الم، كتابة رس  ال

ة.شرِ كي يُ  ث له خالل أيام المكوث في د  ح   ر  توّدون أن تحكوا لنا؟ ّمن يوّد أن يخبرنا عن أم   ذاما كوا اآلخرين بما يدور في خلدهم بطريقتهم الخاص 

ماذا تشعرون خالل وجودكم في البيت؟ ماذا من المهّم  كورونا؟فيروس البيت بسبب 

 لكم أن نعرف؟بالنسبة 

 
رونها خالل هذه ظهِ ال تي يُ  على مالحظة طاقاتهم وقواهم التالميذ سنشّجع

 هواما الذي يساعدكم على أن تكونوا أقوياء؟ ماذا تفعلون كي تشغلوا أنفسكم وترفّ  .الفترة

ن تساعدون؟ ما اإلطراء الذي حصلتم عليه مؤّخًرا من أفراد عائلتكم؟ عنها؟    م 

 

 تيح لهمسن -اهتي يعيشونسندعوهم إلى تحديد الصعوبات والتعقيدات الّ 

  ف المشاعر المعق دة، والصعوبات والمشاكل. ص  وَ 

سنطلب منهم أن يفحصوا األمور ال تي  -سنشّجعهم على مالحظة نمائهم

دت وَنَمت فيهم.  رت وتجد   تطو 

ة ال تي نتمك ن  -سنساعد التالميذ على "ترجمة" هذه الفترة إلى قّصة القص 

  هل علينا احتواؤها.سُ يَ  من روايتها

هناك إيجابي ات للتعل م عن ُبعد )التواصل،  -سنعالج تجربة التعلّم عن ُبعد

 ، ر( وسلبي ات )الدخول إلى الحي ز الشخصي  مواجهة نوع آخر من التطو 

.) ي التكنولوجي   التعل م، التحد 

 

ل في هذا؟ فيها معًا من خالل الحاسوب؟  ما السه" نلتقي"ما رأيكم في دروسنا الّتي 

 د؟ ما اللطيف في هذه الدروس؟ ما المزعج فيها بالنسبة لكم؟عقّ مما ال

 

له؟ احكوا لنا عن أمر لطيف  ، أمر مثير لالهتمام صنعتموهما الذي نجحتم في فِع 

 الذي يجعلكم تشعرون بالفخر بأنفسكم؟ما . ، أمر جديد تعلّمتموهأنشأتموه

 

اليومّي في البيت؟ ما النشاطات العائليّة الّتي تقومون بها؟ ماذا تفعلون ما برنامجكم 

 مع إخوتكم؟ ما األلعاب الّتي تلعبونها؟ ما األمور الّتي تسبّب لكم الملل؟

 

؟ ما الذي يحزنكم؟ ما الذي يقلقكم؟ ماذا تتوقون أن "هذا صعب"عن ماذا ستقولون 

 يحدث؟

 

ات يكون  -سنعالج تجربة الُبعد عن األجداد والجّدات األجداد والجد 

ليس من السهل  متداخلين جًدا وذوي أهمي ة في حياة الكثير من التالميذ.

والقلق،  شتياقباال شعور  االبتعاد االبتعاد عنهم فترة طويلة، وقد يرافق هذا 

 بل وقد يكون هناك شعور بالغضب أيًضا.

إلى ماذا تشتاقون؟ كيف حال أفراد عائلتكم الذين ال يتواجدون معكم في نفس البيت؟ 

هل أنتم قلقون بخصوص أحدهم؟ كيف تحافظون على تواصلكم مع جّدكم وجّدتكم؟ 

 ؟معهمله ما الذي تتوقون إلى فِع  

 مبادئ إلجراء حديث شعورّي خالل اللقاء مع التالميذ
 المبدأ موجود في الجهة اليمنى من الصفحة، وفي الجهة اليسرى أسئلة تمث ل المبدأ
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 -الحياة المعتادة والمألوفة والّتي تمنح الشعور بالوضوح واالستقرار نبرزس

ة، معل م، تالميذ،  سنستخدم ، درس، فرصة، مهم  المصطلحات المعتادة: صف 

 جرس. سندعو التالميذ إلى مالحظة المألوف والمعروف في البيت والمدرسة.

 ما الذي لم يتغيّر في المدرسة؟ ما الذي بقي كما هو في المدرسة والبيت؟

 

ومالحظة ما  سنشّجع التالميذ على التعّرف على مجرى الحياة الجديد

حياة جديد من خالل المصطلحات ال تي سنستخدمها  سنبنى مجرى -يمّيزه

واألعمال ال تي سنقوم بها. سنبتكر أسماء جديدة للنشاطات الجديدة، 

ل البرنامج اليومي  والذي يتضم ن النشاطات في الشبكة إلى أم   ر وسنحو 

ع المرونة الفكري ة.  مفهوم ومتوق ع، كما سنشج 

المختلف في المدرسة؟ ما المختلف في صفّنا؟ ما األمور الّتي لم نعتد عليها ب ع د؟ ما ما 

 الكلمات الجديدة الّتي تعلّمناها؟

 

واحد في  العودة والتعل م ليومسنتذك ر أن  -سنمنحهم وقًتا من أجل التأقلم

ر   المدرسة مواجهة . سنتذك ر أن هذه سيرورة بسيًطاليس  هولكن محمودأم 

العودة إلى في في العودة إلى المدرسة؟ ما الذي سيساعدني  الذي أستصعبهما  جديدة، وسنتري ث ونتعاطف مع صعوبات التأقلم.

أن أعتاد على األصدقاء من جديد؟  ما الذي أحتاج  فيما الذي سيساعدني  الدراسة؟

  من المهّم بالنسبة لي أن أقول؟ ذاما إليه من المعلّم؟

ات، فعالي  لتخطيط السنتيح لهم  -سنشّجع النواحي اإلبداعّية لدى التالميذ

واقتراح أفكار، والعمل واإلنتاج، فهذا سيساعدهم على استعادة الشعور 

 بالسيطرة ويزيد شعورهم بالقدرة.

سنفسح مجاالً للتالميذ كي  -سنخلق عالقة بين التجارب وتسلساًل فيما بينها

يعالجوا التجربة ال تي يخوضونها في التعل م في مجموعتين منفصلتين، ومع 

  وفي الشبكة أيًضا.في المدرسة الزمالء 

سنشّجعهم على استخدام عبارات ورسائل تبني الحصانة النفسّية وتبّث 

ع التالميذ على مالحظة سنبرز القوى والحصانة النفسي   -األمل ة، ونشج 

موا  ة، وما تقد  قواهم، والتركيز في النواحي اإليجابي ة، واإلنجازات، ونقاط القو 

د، والعرفان، األمل، ومالحظة الجي   محور حولسنستخدم عبارات تت فيه.

ة.  والقو 

؟ لماذا انقسم الصّف إلى أيًضا لماذا يستمّر التعلّم مع الزمالء وفي الشبكة

ما اللطيف في التعلّم في  مجموعتين؟ ماذا تستصعبون في التعلّم في مجموعتين؟

اون مع النصف ماذا توّدون أن تفعلوا كي تحافظوا على العالقة والتع مجموعتين؟

 اآلخر من الصّف؟

 

ما األمور السهلة في العودة الجزئيّة إلى المدرسة؟ ماذا يمنحني القّوة؟ ما األمور 

لها ع  ما األمور الّتي أستمتع في فِ  الّتي تفرحني في الصّف؟ ما الذي أنجح في فِعله؟ 

بصحبته؟ في البيت وفي المدرسة؟ ما األمور الّتي أستمتع في تعلّمها؟ ّمن أستمتع 

ن أوّد أن أشكر؟ ما الذي يساعدني؟  م 

 .التعلّم الحاليّ مط نهيّا نفّكر معًا في نشاط معيّن يسهّل علينا مواجهة 
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 الحرص على وجود مراسم ثابتة تتّم خالل التعلّم في الشبكة ومع الزمالء في المدرسة، على سبيل المثال:

   ي التالميذحيث يعب ر من خالله عن حاله. عندما يلتق صباح،"إيموجي" للمجموعة ُكل   تلميذيرسل ُكل 

خالل المحادثة الصباحي ة "إيموجي" على ورقة، ويقف  تلميذ، يرسم ُكل  في اليوم السادس المدرسةفي 

   ، ويعرض "اإليموجي" الخاص  به ويحكي عن حاله هذا الصباح.أمام الصف  

  نهاية ُكلّ يكتب ُكل  تلميذ في مجموعة الواتسآب عن أمر حدث له اليوم في البيت، حيث يقوم بذلك في 

تلميذ بالحديث عن أمر حدث له في  ل  ، يقوم كُ في اليوم السادس عندما يلتقي التالميذ في المدرسة. يوم

 المدرسة خالل هذا اليوم، حيث يقوم بذلك في نهاية الدوام. 

  ملصًقا بصورة "شمس" في مجموعة الواتسآب حيث يستطيع التالميذ  نهاية ُكلّ يومُترِسل المعل مة في

عندما يلتقي أمور في الغد )"ماذا أود  أن يحدث غًدا في الصف  والمدرسة؟"(.   أن يتمن وا أن تحدث

ترسم المعل مة في نهاية اليوم شمًسا وتسأل التالميذ: ما أمنياتكم بخصوص الغد؟  التالميذ في المدرسة،

 ثم تكتب أمنياتهم على اللوح. 

 صلة الحديث عنها خالل التعلّم في الشبكة أيًضا:في أزواج أو مجموعات، ويمكن موا ينّفذها التالميذفّعالّيات 

  ُلآلخر  هممن ل ُكل  رسِ حول موضوع تختاره المعل مة مسبًقا. يُ  آخر مقابلة مع زميلُكل  تلميذ  يجري

من خالل المقابلة )يتم   يهشير إلى القوى والطاقات ال تي ظهرت لديحيث  في اليوم التالي، رسالة تقدير

 مة(. لمعل  إلى اإرسال نسخة من الرسالة 

 بتوثيق نفسه في اليوم التالي وهو يطب ق  هممنفكرة. يقوم ُكل  أو زمياًل آخر وصفة، لعبة،  ُكل  تلميذ عل مي

 مة(. لمعل  إلى امن التوثيق لزميل الذي عل مه )يتم  إرسال نسخة إلى اما تعل مه، ويرسل التوثيق 

 يرسل  أعطتهابحل  أحجية  آخر مع زميل تلميذ ُكل   قومي . في  زميلهإلى تلميذ  ُكل  المعل مة في الصف 

 لمعل مة(. إلى اأحجية ويحاوالن حل ها مًعا )يتم  إرسال نسخة من األحجية اليوم التالي 

 فّعالّيات للتعبير عن التقدير والعرفان:

  قضيناها مًعا في البيت.كتابة رسالة للوالدين حول الفترة ال تي 

 جداد واألخوال والخاالت واألعمام والعم ات.لأل والتشجيع االشتياق كتابة رسالة تعب ر عن 

 .كتابة رسالة للطواقم الطبي ة 

  .كتابة رسالة تعب ر عن االشتياق والتشجيع للزمالء الذين ال يتواجدون معنا في نفس المجموعة 

  امات وفق الحالة  النفسي ة.تصميم الكم 

 .امات  كتابة كلمات التشجيع على الكم 

 .)..امات، معق م، كورونا، عزل، مترين  اختراع كلمات جديدة تعكس الفترة اآلني ة )كم 

 معالجة شعورّية: 

 أمور أسعدتني في البيت، أمور أخافتني في البيت، أمور أضحكتني، مكالمة مع الجد   -لعبة أداء أدوار

ة وغيرها.  أو الجد 

 ر ألبنائهم وهم يساعدونهم في البيت، ونقوم بتنظيم معرض في وَ من أولياء األمور إرسال صُ  نطلب

 تحت عنوان "أبطال الكورونا". الصف  

 وفي الشبكة  في المدرسة -فعالّيات لمعالجة فترة التعلّم المزدوج
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   عندماالوقوف فقط يقوم التلميذ ب.." )دون تغيير أماكن الجلوس، حيث الذيو ح  نَ  الريح لعبة "تهب 

 جملة معي نة(.  يتماهى مع

ته، استطاع أن يستخدم الزوم بسهولة، أراد بشد  أمثلة لُجَمل: يشتاق لج ه أو جد  ه، يكون د  ة الخروج ليتنز 

 بالبيجاما خالل الحصص بالزوم، يشعر بالغضب ألننا لن نتعل م في جميع األيام التعليمي ة كما كن ا..

   ي نضع في الوسط بطاقات تحو)مع الحفاظ على المسافة المطلوبة فيما بيننا(. نجلس بشكل دائري

من إمساك البطاقات، وسندعوهم إلى اختيار بطاقتين دون  تالميذمشاعر. بسبب التعليمات، لن يتمك ن ال

 التقاطها، حيث تشير ُكل  بطاقة إلى شعور مختلف يشعرون به اآلن.  

 

 )امة،  .نجلس بشكل دائري  )مع المحافظة على المسافة المطلوبة فيما بيننا نضع وسط الدائرة: كم 

ال إلى بالونين. ندعو المقياس  تالميذ إلى المسافات، معق م، كفوف عادية، وقد ننفخ اثنين منها ليتحو 

  إشراك المجموعة: ما المشاعر واألفكار ال تي تراودكم بخصوص هذه األشياء المختلفة؟
 

 

  على نطبع مسبًقا كلمات ومصطلحات تتعل ق بفترة المكوث في البيت. نجلس بشكل دائري  )مع الحفاظ

 تالميذالمسافة المطلوبة فيما بيننا( ونضع في الوسط األوراق ال تي ُكتِبت عليها الكلمات. لن يستطيع ال

أن يمسكوا األوراق وسندعوهم إلى اإلشارة من بعيد إلى كلمة أو كلمتين تعكس أفكارهم أو مشاعرهم 

 حالًيا. 

 

  بيننا(. نضع وسط الدائرة حاسوًبا، هاتًفا، نجلس بشكل دائري  )مع الحفاظ على المسافة المطلوبة فيما

اعات، قميص المدرسة، منامة )بيجاما(، دفتر يومي ات لسنة   .2020مقلمة، كتاًبا تعليمي ًا، دفتًرا، سم 

إشراك المجموعة: ما المشاعر واألفكار ال تي تراودكم بخصوص هذه األشياء إلى  تالميذندعو ال

 المختلفة؟
 

 . اً في الوسط )بألوان يمكن محوها(، ونسأل ال نرسم نجلس بشكل دائري  : متى علي  التوق ف تالميذخط 

 نعاين الخط  مًعا ونسأل: كي يكون طول هذا الخط  مترين؟ 

 

ة األولى ال تي أدرك فيها أنه يجب أن تكون هناك مسافة مترين بينه وبين شخص آخر؟ َمن  - َمن يتذك ر المر 

 للحظة؟ كان هذا الشخص؟ ماذا شعرتم في تلك ا

 إالَم يرمز هذان المتران بالن سبة لكم؟ -

 كيف أث ر عليكم المكوث في البيت ومطالبتكم بالتباعد؟ -

 

 

 

 

 تي.."سنهذه كانت "ورقة من صحيفة أُلِصَقت عليها ورقة بيضاء ُكتِب في أعالها:  تلميذنعطي ُكل  

 إلى كتابة اآلتي: تالميذندعو ال

   .ة عشتها في المدرسة  لحظة تعليمي ة مهم 

  ة تعل مت فيها الكثير خالل فترة المكوث في البيت. لحظة  مهم 

 .ة عشتها مع أصدقائي هذه السنة في المدرسة  لحظة مهم 

 .ة عشتها مع أصدقائي هذه السنة خالل فترة المكوث في البيت  لحظة مهم 

  ر في سنة  أود  أن أقول "شكًرا" بخصوصه. 2020أم 

  ر في سنة  كنت أود  أن أتنازل عنه.  2020أم 

 .كلمة من ي للسنة ال تي مضت 

 تلخيص السنة والتحضير للفراق من الزمالء في المدرسة والشبكة
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 محادثة:

  ماذا "يقول" لكم تلخيص السنة عن أنفسكم خالل السنة الماضية؟ 

 ك باألمل والتفاؤل؟  ما الذي يشير في التلخيص إلى أنكم نجحتم في التمس 

 ر فيكم الرغبة في أن تشكروا شخًصا ما، أو أن تشكروا أنفسكم؟ ماذا في التلخيص يثي 

تأتي العودة إلى مقاعد الدراسة خالل الفترة ال تي كان من المفترض أن نبدأ فيها عملي ة تلخيص السنة والتحضير 

ن نبدأ ليس من المفّضل أ، ورغم ذلك، لسادسالصف  ا تالميذللفراق. توجد أهمي ة خاصة لهذا الفراق بالنسبة ل

من المهم  أن نخص ص الوقت في البداية للحديث  الحديث بالتطّرق إلى سيرورة الفراق والتلخيص وإنهاء السنة.

حول فترة المكوث في البيت والعودة الجزئي ة إلى المدرسة، ثم  الخوض بعد ذلك في التلخيص والفراق. إذا 

الي ات حول تلخيص السنة والفراق في محادثة  استمر  التعل م بشكل جزئي  حتى نهاية السنة، فمن المهم   تنفيذ فع 

 سيرورات -االنتقال في فترة الكوروناهناك أفكار في الرابط اآلتي حول " الصف  جميعهم. تالميذزوم تشمل 

 .يل االنتقال إلى المرحلة اإلعدادي ة"بَ للتلخيص، اإلنهاء والفراق، قُ 

 : تالميذإضافي ة للتلخيص والفراق في الرابط اآلتي، حيث يمكنكم مالءمتها لجيل ال أفكارهناك 

   مكان هناك زهور في ُكل 

 هناك أربعة فصول للقلب كالفصول األربعة في الطبيعة 

  ات باللغة العبري ة(الفعالي  هذه ) في نهاية السنة 

 

 

 

 

 

 

 

http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Erkat_Mavarim/Mavarim_Yessodi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/corona/Erkat_Mavarim/Mavarim_Yessodi.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/HaKiat_KeKvotza/Aravit_Yesh_Prachim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/HaKiat_KeKvotza/Aravit_Arba_Onot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/Shaat_Hinuch/Kita_10/HaKiat_KeKvotza/Aravit_Arba_Onot.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/shefi/kaiz2016/shana_sof.pdf

