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 التقييم حول

ي

 :مةدّ المق

مسيئةّضدّ ّاتوالسلوكي ّّالمواقفّعنّالتعبيرّفيّتنعكسنشهدّتركيبةّمجتمعي ةّمعق دةّتثيرّصراعاتّحضاري ةّّ،األخيرةّاألسابيعّفي

.ّيحدثّهذاّالتعبيرّضمنّدوائرّمختلفة،ّفيّلقاءاتّالمجموعاتّوفيّالحي زاتّاالفتراضي ةّالمجّفيّمجموعاتّمختلفة تمعّاإلسرائيلي 

 .ةالشد ّّمتفاوتةّحاسيسأوّبمشاعرّامن ّّواحدّكلّ ّاألحداثّهذهّغمرت.ّبينّاليهودّوالعربّةجتماعي ّاالّالتواصلّشبكاتّعلى

بّوالّالتدريسّهيئةّأعضاءّعودةّمع ّبعدّواألفكارّوالعواطفّوالمشاعرّالشخصيّ ّللتعبيرّتخصيصّحي زّالمهمّ ّمنّ،المدارسّإلىطّل 

 .األحداثّهذه

للقيمّوكبالغينّمؤث رينّالذينّيدعمونّاألوالدّوالشبيبةّللتعاملّمعّهذاّالواقعّّكقادةّأنفسهمّتعريفّالتربويّ ّالسلكّفيّالعاملينّعلى

ّمنّالتسامحّوتقليلّأفكارّمسبقةّودعمّحوارّقائمّ ّومنعّحاالتّالعنفّواألذىّودعمّجو  المعق دّبصورةّمثلى،ّلتقويةّالجانبّالعاطفي 

ّعلىّاالحترام.ّ

ّمنّفيتأل ّ،ّمجتمعّمنّجزءّهبأن ّّالفردّشعورّتنميةّإلىّالحاجةّعلىّالتركيزّتمّ ،ّأدناهّالمعروضةّواألنشطةّالدروسّطاتخطّ مّفي

ّلناّالمشتركّالقاسمّتعزيزّمعّرخاآلّبهّليتقب ّّحياةّأسلوبّلتعزيزّةشخصي ّّةمسؤولي ّوّالتزامّولديهّعنه،ّنيالمختلفّوكذلكّنيالمتشابه

.ّالمتبادلّوالضمانّةي ّنساناإلّةوالمحب ّّنساناإلّكرامةّعلىّوالحفاظّوالعنصريةّوالتحريضّالعنفّظواهرّيدينّمشتركّقاسم.ّجميعًا

ي.القاعدةّهذهّإنشاءّفيّةمهمّ ّمكانةّالتعليمّجهازول

ّاليقظةّنداءّإلىّيحتاجونّ-ّةويهودي ّّةديمقراطي ّ،ّةوالديمقراطي ّّاليهوديةّإسرائيل،ّإسرائيلّمواطنو:ّ"ريفلينّالرئيسّتعبيرّحدّ ّعلىي

ّالفوضىّبهاّتعمّ ّدولةّتكونّلن.ّ"بالغيرةّنشعرّلن.ّواللطفّالرحمةّورؤيا،ّإسرائيلّأنبياءّورؤية،ّاالستقاللّوثيقةّفيّإسرائيل.ّاليوم

ّتصريحات."ّ)اجميعًّّلناّوطننا.ّبيتناّوستظلّكانت،ّإسرائيلّدولة.ّوعدالة،ّتسامح،ّةحري ّ،ّوقانونّسيادةّدولةّتزالّوماّكانتّدولةّبل

 (.2015ّأغسطس1ّّفيّصهيونّميدانّفيّالعنفّومناهضةّللتسامحّمسيرةّفيّريفلينّرؤوفينّالرئيس

 

 (والتعايش المدنية للتربية الرئيسي للطاقم ألهداف وفقًا) للدرس الشاملة األهداف

 .المدنية والمسؤولية والمشاركة التضامن: وديمقراطية يهودية كدولة إسرائيل دولة أساس في تكمن التي والقيم المعرفة وتعزيز صقل.1

 .فرد لكل والمدني ة الشخصي ة والمسؤولي ة االجتماعي التضامن لتعزيز الممكنة الوسائل التّلميذ سيناقش. 2

 

 .ةّّ االبتدائيالمرحلة : المستهدفة المجموعة

 :وحدةال نّّ تتضم
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وم تطبيق عبر بعد عن لدروس إمكانية هنالك ة،الثالث حتى ىاألول لصفوف دقيقة 45 درس كل مد ة درسين  .الز 

 ةالسادس حتى ةالرابع لصفوف دقيقة 45 درس كلّ  مد ة دروس، 3 

ّوالتعبيرّثبالتحد ّّللمعلمينّسمحناّأنّبعدّأدناهّالمعروضةّةالتعليمي ّّالسيرّوفقّالسيرورةّيجبّ:للمرشدّتعليمات

ّ.الغرفةّفيّاآلراءّنسيجّوتحديدّبالمشاركةّالسماحّالمهمّ ّمن.ّاألخيرةّاألحداثّبأعقابّمشاعرهمّعن

 .االبتدائية المرحلة لطّلب للدروس اتطّّ طمخ ثّلث تقديم يتم العملية، استمرار إطار في

 اإلسرائيلي للمجتمع اإليجابية النظرة وتعزيز التضامن، جوانب على رك زنا هذه، الدروس اتطّّ خطم في

 .والمدنية الشخصية المسؤولية وتشجيع المستقبلي

 الحوار ـ الهادف للتعلم الوطني البرنامج: العام منشور المدير مراجعة المهم من المتنوعة، األنشطة جانب إلى

 .المختلفة المواضيع حول التربويّ 

ttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9h

2.htm-2-9-1-1-2014-HoraotKeva/K/2-9/ 

 

 

 

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-9-2-2.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/9/9-2/HoraotKeva/K-2014-1-1-9-2-2.htm
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שפ"י - الدراسية الصفوف في آِمنال الحوار  

 

االستشاريّة النّفسيّة الخدمات في العاملون التّربويّة الّطواقم أعضاءاألعّزاء:     

 األيّام هذه خالل والتّواُصل االستقرارو الحماية لهم تُوف ر ركيزة ولنكون طالبنا، ُمساعدة أجل من التّربية جهاز في كعاملين جاهدين نسعى

 ومن ُمباِشر، بشكلِ  الواقِع لهذا طّلبنا ينكشف .واألفكار الَمشاعر من العديد بهم يُثير حيث ببسيط، ليس لواقع   طالبنا ينكشف. العصيبة

 صريًحا ِحواًرا نُجري أن الُمهمّ  من .بها يقومون وُمتعّددة ُمختلفة تداخل طرائق خالل ومن العائليّة، النّقاشاتو اإلعالم، وسائل خالل

 على ويُشّدد القويّة الَمشاعر احتواء في يُساعدهم للِحوار حيّز َخْلق الُمهم من  .الوضع ُمعالجة أجل من وذلك يَجري، ما حول معهم وصادقًا

 يتمّ  وبهذا الزمالء، لمجموعة اإلصغاء من للِحوار اآلمن الحيّز هذا سيمّكنهم .الَوضع هذا مع لتّعاُملا أجل من يملكونها الّتي للقُوى الوعي

،االجتماعي والتّعاُضد باالنتماء الّشعورو االجتماعّي، التّماسك تعزيز  إلى باإلضافة .بأسرها والّدولة ،الُمجتمع وأ الّصف، في سواء ّ 

  .الِفعل ردود من وذكيّة ناجعة آليّات وتطوير الواقع تحّديات مع التّعاُمل على التالميذ الحوار هذا سيُساعد ذلك،

 معقًّدا بيننا الحديث كان وإن حتى يجري، ما على معًا ونتغلّب سنواجه .ّ  مدرسي وكمجتمع كصّف، معًا هنا نحن: ونكّرر سنقول

 .معًا والحياة التّعلّم لنواصل سننطلق هنا ومن غامرة، مشاعر على وينطوي

  ذ.التالمي وجيل ّ  الّصف تركيبة ياُلئم بما ،ُعمقه وَمدى الحوار طابِع بُخصوص الُمختلفة االعتبارات فحص يجب

 الُمهمّ  كذلك من .والعربيّة العبريّة باللّ غتين المدارس داخل اإلسرائيليّ  المجتمع في األخيرة األحداث أعقاب في الِحوار أن يُجَرى الُمهم من

إعادة إلى نطمح ونحن الِحوار هذا نُجري أن  نقاط على الحوار سيرتكز ذلك، على بناءً  .عليه كانت ما إلى الُمشتَركة المدنيّة الحياة نسيج 

 :مثاًل  عديدة،

  .خاصّ  بشكل   ُمعيّن هدف تحقيق أو عبيرللتّ  كوسيلةباستخدامه و عام، بشكل   العنف أشكال كلّ ب مطلقال التّنديد .1

 .وتشجيع ذلك الحالي الوضع إزاء واألفكار الَمشاعر عن للتّعبير الحاجة تفّهم .2

 . لقانونا وفقو ،اجتماعيّ  وتكافل كتراثاب التّصّرف علىطاّلب وال البالغين بقُدرة الثّقة عن التّعبير .3

أنتم تملكون  ، ويحتاج الطاّلب إلى أن تقودوهم، وينتظرون ذلك.مؤثّرين وبالغين للتّغيير وكالءو قادة التّربية جهاز في نيعاملتُعَّدون ك

 مشاعرهم تمييزمن طاّلب لاّشعورّي سيتمّكن ال -التّربويّ  الحوار هذا من خالل. مكطاّلب مع ِصلة يوذ آِمن ِحوار إدارة على القدرة

 وتوفير طالبنا على لألفضل لتّأثيرفي ا قُّوتنا هو الِحوار هذا. األخرى لألصوات وسيصغون ،من النّاحية االنفعاليّة ُمنّظم بشكل   وأفكارهم

 جميعوب ن،وَمرِ  ُمستمر بشكل   الِحوار هذا جَرىيُ  أن نبغيي .عليه عتماداال يمكنهم من هناك أن تنظيم انفعاالتهم، وتذكيرهمو لهم، الحماية

 أو الّشخصيّة اللّقاءات في بُعد، عن الهاتِف رعبْ  أو تزامنيّ  بشكل   ،(للمدارس العودة عند) الّصفوف في وجاهيّ  بشكل   الُمتاَحة، وسائلال

 وتمكينهم الُمشاركة عدم يختارون الذينطاّلب ال حتراماو والتّحّدث، للمشاركة تلميذ لكلّ  والمالئِم الّصحيح الحيّز توفير الُمهمّ  من. الجماعيّة

. الّطالب ألولئك صغيرة مجموعات أو بأزواج للحوار فُرص خلق المحبّذ من. ذلك من  

 

بوير 
ر

 الطاقم الّت

فوفي خوليإىليالص 
 
يقبليالد بوي 

 
يأنيُيجَرىيلقاءيمسبقيمعيالطاقميالّت وميأويخالليلقاٍءيصباح  ي)منيالمهم  يالز  ي(عْتر  

يف  هيأحديالعاملي   ،يحيثييوجه 

ة ةياالستشاري  فسي 
 
فوفيمني. الخدماتيالن خوليللص 

 
خالليهذاياللقاء،يحيثينشاركيبماييساورنايمنيشكوكيومشاعريوأحاسيسينقوميباالستعداديللد

.  وأفكار  

ة للقاء مع الطاقم قاط المهمر
ر
:إليكم بعض الن  

سيكون التّكافل االجتماعّي وسيلة ومورًدا نستخدمه فيما . نذّكرهم بأننا في هذه المهّمة معًا، وبأننا سنعمل كطاقم متماسك ذي حصانة تنظيميّة .1

 . ما أننا لن نترك أيًّا من طالبنا وحده، لن يُتَرك أّي منّا وحده أيًضابيننا، ك
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شعورّي -نُشِركهم بأننا نحن أيًضا نخوض تجارب ليست سهلة، حيث تستوجب معالجة كي نشعر بأننا أقوى ومستعّدون إلجراء حديث تربويّ  .2

 . في الصفّ 

يحتاج الطاّلب إلى حديث منّظم ومهنّي يُجَرى . طالقًا من سُلطتنا التّربويّة والمهنيّةسيذّكرنا إجراء الحديث مع الطاقم بأننا نجريه في الصّف ان .3

 . معهم من قِبَل شخصيّة ذات أهّميّة

 . ذاتيّةالّسيرورة الّتي سنخوضها في الطاقم موازية للّسيرورة الّتي سنخوضها في الصّف، وقد تمنحنا هذه التّجربة إحساًسا بالثّقة والقدرة ال .4

هذا اإلحساس سيساعدنا في الفَْصل بين الجانب الشخصّي والجانب . نعمل انطالقًا من إحساسنا بأننا نحمل رسالة وبأننا ذوو أهّميّة مهنيّةنحن  .5

ّمة الملقاة هذا الفَْصل مهّم ألنه يساعدنا في أن نكون قدوة، كما أنه يمنحنا الّشعور بالحماية لكوننا نتمحَور في المه. المهنّي الذي سنؤّديه اآلن

  . علينا

من أجل  سنشير إلى أهّميّة المشاركة بعد إجراء الحديث مع الطالب، وأن باإلمكان التّوجه للمستشارة أو االختصاصيّة النّفسيّة للمشاورة، سواء .6

  .الطاّلب الذين نعتقد أنهم يحتاجون للمساعدة، أو من أجل المشاركة الّشخصيّة والتّفكير

 

  والتلميذاتتالميذ ال

  الِحوار؟ هذا نُدير كيف  

 .جري حديثًا حولهن أن الّسهل من وليس ،وُمعقّد ُمؤلمو حّساس الموضوع نَعَم،": للّطالب نقول .صريحبشكل و فافي ةبش الِحوار نُدير .1

 التّغلّبفي  سننجحف حّدثالتّ  في نجحنا وإن التّعقيدات، هذه حتواءا على بقُدرتنا نؤمن ألنّنا عنه نتحّدث أن خترناا تََرون، كما هذا، ومع
 . "المسدود الّطريق من والخروج كذلك، الّصعبة الَمشاعر على

 فيه بما أقوياء امعً  هنا نحن. أنفسنا على الحفاظفي  جميعنا وبقّوة بكم نؤمن نحن": للّطالب نَقول .الث قة ونُعيد األمل ث  نب أنإلى  نطمح .2

 محيطناو لداخلنا الُهدوء وسيعود ستتحّسن الحالة بأنّ  وأمل إيمان لدينا. ونواجهها الّصعوبات مع لنتعامل ونُصغي، لنتحّدث الكفاية

 . "وَنتَشاَرك نُشارك ، بللوحِدنا نبقى ال اللّحظة، تلكحتّى . اسريعً 

المعلومات غير نعمل على تفادي المشاعر الغامرة، واإلفراط في منح . نعب ر عن أنفسنا بشكل مراقب ومدروس، وبصوت هادئ .3

 .للجيل الضروريّة وغير المالئمة

ع ال .4 ب نتيح المجال لحديث مفتوح وآمن، ونشج  نقوم الحقًا بطرح أسئلة . نصغي إليهم بشكل تامّ على الت عبير عن مواقفهم، وطّل 

  .ربويّة الّتي نوّد إيصالها لهمللتوّسع، ثم نقوم بعد ذلك بنقل الرسالة التّ 

 حّساسين نكون أن جاهدين ونعمل ها،نيستخدمو تيالّ  واألوصافالطاّلب  لقصص األحكام إصدار وبدون بحساسية نُصغي .5
 .الّطالب يقوله ال ما بخصوص

جال نُفِسح .6 ة الم  في ة المجموعة لقو  لق الص   ينّدد الذي الُمتفائل الّصوت نسمع أنّنامن  نونتيقّ  لألفضل، وُمؤثّر معنى ذي حوار لخ 
 .الّصف داخل واضح بشكل   بالعنف

جال نُفِسح .7 ب من أجل الل الم   .الموضوع بهذا برأيهم ترتَبِط تيوالّ  أخرى، ُمعقّدة حياتّية أوضاعو بمجاالت لُمشاركةطّل 

 

ب ال سيسأل  عنها؟ سنُجيب كيف األسئلة، من العديدطّل   
د ى نُرد د .1  ."ا؟قريبً  سينتهي الوضع هذا أن عتقدأ كنتُ  إن لينتسأ كِ أنّ  أسمعأنا " :الس ؤال ص 

حي م ن مع اُوجداني   ات عاُطف   نُبدي .2  ."عاِدل غير الوضع هذا أنّ  وتعتقدين غاضبة   أنّكِ  أسمع أنا" – الس ؤال طر 

ق .3 عن  لتّعبيرلالّشرعيّة  حدودال وضمن ،الّشخصيّ  الّصعيد على ونمحميّ  أّنناب اخالله من نشعر طريقةب طَرحيُ  الذي للمضمون نتطر 

  .وصريح واضح   بشكل   هذا عن نعبّرس تُطرح، تيالّ  األسئلة نع جابةإ نملك ال حين. الذات

زة رسائل نوصل .4  .الَوضع هذا ُمواجهة فيمعًا  ُهنا اجميعً  أنّناب ونُذكرهم األمل، َنبُثّ و بالّطالب، تناثق خاللها من بدينُ  ،ُمعز 
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ب ال مع الِحوار أثناء لكم ركيزة   تكون قد إليكم رسائل   -طّل 

. جتماعيّ اال التّواصل شبكات يشمل الذي االفتراضيّ  الحيّز أو الواقعيّ  الحيّز في كان سواء ،أشكاله بجميع العُنف على نعترض نحن .1

 . إنسان أيّ  ونحو األشكال، من شكل بأي مقبول وغير شرعيّ  غير العنف

 وجميعنا حّساس، اجتماعيّ  نسيج   من جزء   نحن. والقطاعات الثّقافات لكافة الحساسيّة منّا يتطلّب متنّوع، ُمجتمع في نعيش نحن .2

  .جميعًا أجلنا من عائالتكم، وُمستقبل ُمستقبلكم أجل من معًا، للعَيش الّسبيل إيجاد علينا. عليه نُحافظ أن مسؤولون

 األشخاص بعض نحو معقّدة بمشاعر تشعروا أن لكم يَحقّ . لُكم ُمهمّ  هو بما الُمطالبة لُكم يِحقّ . ومشاعرُكم آرائكم عن التّعبير لكم يحق   .3

 . ُمحيطكم في

 ويؤذي يؤذيكم العنيف التّصّرف. وتصّرفاتكم مشاعركم بين بالفَْصل قوموا. تصّرفات إلى المشاعر ترجمة على مترتّبة نتائج هناك .4

 . الخسائر ويسبّب للقانون، مخالف وهو اآلخرين

 ّ.والمعاناة واألذى القلق المحليّ  ولمجتمعه لعائلته وسيسببّ  غاليًا، شخصيًا ثمنًا فسيدفع القانون شابّة أو شابّ  يخالف حين .5

 .وآرائكم مشاعركم عن للتّعبير والحضاريّة القانونيّة الوسائل تختاروا وأن العقل تحّكموا أن يجب .6

  .آخر شخص أيّ  هذا يؤذي أن دون ولكن صادق بشكل   آرائكم عن تعبّروا أن واجبكم .7

 قانونيًّا ليس ألنّه به اتقومو وال تقولونه ال وما تقولونه، وكيف تقولون ما لتختاروا العقل تحّكموا وأن ة،مسؤوليّ بال تتحلّوا أن بُوسعكم .8

 .مسؤوالً  وليس

 في أنفسكم عن فيها تعبّرون الّتي للطريقة انتبهوا. للخطر اآلخرين أو أنفسكم تُعّرضوا أن دون للتّعبير الّشرعية األساليب عن ابحثوا .9

 مخالفة يعدّ  والتّحريض الفزع تسّبب صحيحة غير معلومات أو (shaming) إهانات رسائل نْشر -جتماعيّ اال التّواصل شبكات

 .الخطر أو لألذى حولكم من يعّرض أو يعّرضكم أن ويمكن للقانون،

 استنتاجات إلى التّوّصل إلى تؤّدي أن يمكن حيث ،جتماعيّ اال التّواصل شبكات في صحيحة غير معلومات تُنَشر األحيان من كثير في .10

 كانت إذا وافحصوا المختلفة، المعلومات مصادر بين وقارنوا العقل، حّكموا. ومؤذية خطيرة سلوكيّات واختيار صحيحة غير

 .تخجياًل  أو تحريًضا تحوي أو صحيحة غير معلومات تنشروا ال. المصدر موثوقة المعلومات

 يُدل الترّدد! قّوة على يُدل التّرّدد -تترّددوا أن تترّددوا ال. جتماعيّ اال للّضغط االنجرار وعدم الّشخصيّة ةمسؤوليّ بال تتحلّوا أن بُوسعُكم .11

  .لُكم صحيح هو ما واختيار التّفكير حّرية على

 تكترثوا أن دائًما تذّكروا. مثلكم وحّساسون بشر هم والعالَم، الّدولة في بلدتكم، عائلتكم، صفّكم، في األشخاص حولُكم، انظروا .12

  .وزمان مكان   كلّ  في -دائًما يحترموُكم أن تحظون أيًضا أنتم علّكم. وأمانهم عالمهم وتحترموا تحترموهم وأن بمشاعرهم،

 نخاف أن دون موضوع، بكلّ  البالغين نحن معنا التّحّدث بإمكانكم. بالّضبط الِحوار هذا ندير مثلما. شيء كلّ  عن التحّدث باإلمكان .13

  .الّضغوطات أو القلق الُمعقّدة، المشاعر مع لوحدُكم تبقوا ال. األحكام إصدار ودون

 كلّ  قبل تذّكروا لكن باهظ وثمن أخطاء هنالك صعبة، فترات هنالك... أمامكم مفتوح   األفق لوحدكم، لستُم بالّسن، ِصغار أنتم – التّفاؤل .14

 .أفضل يكون قد الذي الغد هنالك أنّ  شيء

 أننا كما والحضارّي، الَمحميّ  الِحوار وتعزيز العُنف من الَحدّ  أجل من ستعمل الُمجتمع أطياف كافّة في القيادات أنّ  ونأمل نُؤمن نحن .15
 .أمثل اجتماعيّ  تأثير وأصحاب الُمستقبل، قادة منكم وواحدة   واحد   بكلّ  نرى

 

  – تّلميذلل سنعرضه كما الص فوف في آِمن ِحوار إلدارة مبادئ
:اآلتيب اآلخر نحو الواحد نلتزم أن علينا ؛لذا ،وحّساس ُمعقّد الِحوار  

 .قبّلوالتّ  الُمشاركة من اجوًّ  نخلقكي  بالّصف، تحّدث آخر شخصنحو  قبل أن نبدأ بالكالم، يبدي كّل منّا تفّهمه .1

  .عليها الحفاظ الُمهمّ  ومن قويّة بيننا العالقات. امعً  أنّنا ونتذّكر الخير، يريد الجميع بأنّ  نؤمن .2

 .امعيّنً  اموقفً  نُبدي أو ،معه نتناقَش ،نُردّ  أن دون النّهاية،حتّى  الّصف تالميذكافّة  لكالم نُصغي .3

 .الُمشاركة عدم األصدقاء أحد فّضل إذا اتفهمًّ  نبدي .4

 .آخر لشخص   تهديد أو إهانة أيّ  الُمداخلة تحتوي ال طالَما شيء كلّ  قول يُسمح: عتباراو قيمة ذات هي مداخلة كلّ  .5

  .األحكام إصدار ونتجّنب اآلخرين خصوصيّة على نحافظ – اآلخرين عن وليس أنفسنا عن نا،األ ضمير ُمستخدمين نتحّدث .6

  .عليهم نحُكم وال ،ستبعدهمن ال باآلخرين، نستَِخفّ  ال .7
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 األهل 

جر  
ُ
ة للحديث الذي ي رهم بأنهم كتتمر

ّ
، من المهمر أن ندعم األهل، وأن نذك ي الصفر

 
نهم من إدارة ى ف

ّ
يملكون قدرات وطاقات تمك

: الوضع عتعامل ولدهم م  

ريأنيلدىيكل ي
ّ
يأنينتذك ييايه/يةيأنييعيشيأوالدهمسؤولي يطموحيويية/يوالدييمنيالمهم  عوايبصح 

 
يوسالم،يوأنييتمت ة،يوأنيبخت  ةيوجسدي  ةينفسي 

يياييكونيمستقبلهميمحمي ي رواي. أمامهميقدرياإلمكانيايومفتوح 
 
ي. عىليطريقةيتعامليولدهميمعيالوضعبوسعياألهليأنييؤث

َ
:رياألهلييشملوريد   

 .حماية أوالدهم وحراستهم .1

 .اإلصغاء والحديث المفتوح .2

 .واحتواء المشاعر المعقّدة شعوريّ تقديم الدعم ال .3

  .التّوجيه نحو اتّخاذ القرارات بشكل مسؤول خالل المواقف المعقّدة .4

 .الحدود، وأن يكونوا بوصلة سلوكيّة مسؤولة وضع .5

عور يخفّف العمل والقيام بأمور من الشّ : منحهم الّشعور بأنهم يساهمونوتذات مغزى ألوالدهم حيث تكون أدوار إيجابيّة  توكيل .6

عوريّة لدى األوالد نحو العمل اإليجابّي، سواء كان ذلك توجيه الطاقات الشّ . يطرة على الوضععور بالسّ بالعجز، ويزيد من الشّ 

، وفي تدعيم الّسلطة مشاعرساعد في التّعامل مع اليشكل متواصل خالل فترة الطوارئ، يمكن أن خالل أحداث الطوارئ أو ب

   .الوالديّة
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 ةالثالث حتى ىاألول لصفوف" لإليجاردار "  - التسامح لتعزيز درس مخطط

ل الصف ـ مجموعة الهدف  الثالث حتى األو 

 

 لليئة" لإليجار دار" كتاب على مبني النشاط. التسامح في فع اليتْين الوحدة تعرض(. متتاليْين يكونا أن يفضل) درسان - نشاطال ةّّ مد

 .جولدبيرج

 

 .عليها الحمامة رسمة مع الصفّ  في األطفال بعدد بيضاء أوراق اإلنترنت،: المطلوبة المواد

 .المنتجات لتعليق الصف في زاوية

 

 :الدرس أهداف

 .الصفّ  في زمّلئهم عن يختلفون وكيف شكلهم يبدو كيف بأنفسهم التّلميذ سيكتشف.1

 .التسامح مفهوم معنى ويتعلمون إلى بعضهم التّلميذ يتعرف سوف. 2

 التنوع واحترام التسامح بين العّلقة التّلميذ يفهم سوف. 3

 (المعلم بمساعدة - األولى الصفوف في) بتدوينها ويقومون المتسامح للسلوك مختلفة أمثلة التّلميذ سيقدم. 4

 .التسامح سلوك في الكامنة األخطار حول مناقشة التّلميذ سيجري. 5

 الذي السلوك كان لماذا ويفسرون. الصفّ  خارج/  صفّ ال في زمّلئهم تجاه التسامح فيها أظهروا التي الحاالت التّلميذ سيعرف. 6

 .متسامًحا وصفه اختاروا

 

 (دقيقة 45 منهما كل مدة درسْين تتضمن) دار لإليجار: 1 رقم نشاط

 :1 الدرس

 .فيلم مشاهدة - دقائق 10: االفتتاحية

ة التّلميذ على المعلم سيقرأ  دار لإليجار قص 

 :YouTube على الفيديو على العثور أيًضا، يمكن،: مّلحظة

  لإليجار دار ـ الرئيس مع وقت ةقصّ 

 يجارلإل دار ـ القصص لأج من أو

 

 

 خلفية للمعلّم

 

 الثقافيّة والتعدديّة ،التعدديّة على الحفاظ مع معًا العيش قّصة هي دار لإليجار حكاية

 .المجتمع داخل المختلفين بين والحوار

 .السالم الجوار، حسن اآلخر، تقبل التنّوع، التسامح،: القّصة من المغزى

https://www.youtube.com/watch?v=ULMrb_dkr5I
https://www.youtube.com/watch?v=ULMrb_dkr5I
https://www.youtube.com/watch?v=ULMrb_dkr5I
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 تعيش التي والمقبولة الخيريّة الشخصيّة القّصة في تمثّل. السالم رمز: البيضاء الحمامة

 .اآلخر وتقبل الجوار وحسن السلميّة الحياة ؛ايش معًاوتع بتسامح

 وتقبله، اآلخر احترام وعدم والعصيان، التسامح، وعدم التحيّز، تمثل: األخرى الحيوانات

 .والعزل واالبتعاد

 

 دقيقة 20: قصة قراءة بعد التالميذ مع محادثة

 .اآلخر تلو الواحد مبنى، في شقّة باستئجار مهتّمة حيوانات القّصة في تظهر

 :المبنى ساكني عن حيوان كل قال ماذا

 الدجاجة؟ في رأيها ما - النملة .1

 كيف شعرت الدجاجة برأيك؟ .2

 برأيك، كيف شعرت النملة؟ .3

 النملة؟ في رأيك ما بالدجاج؟ رأيك ما .4

 :حيوان كل حول األسئلة من جولة إجراء يمكنك .5

 ... الوقواق تجاه األرنب

 .... القطة تجاه الخنزير

 ...العندليب تجاه السنجاب 

 الحيوانات؟ تصريحات على الجيران فعل رد كان كيف .1

 المبنى؟ ساكني عن الحمامة قالت ماذا .2

 األخرى؟ الحيوانات مع مقارنةً  المبنى لساكني بالنسبة الحمامة طريقة بين الفرق ما .3

 السلوك؟ من النوع هذا عواقب هي ما األخرى؟ الحيوانات مثل الجميع تصرف إذا سيحدث ماذا .4

 السلوك؟ من النوع هذا من األخرى والحيوانات الحمام يجنيه الذي ما

  بالذات؟ حمامة لماذا القّصة؟ في الحمامة تمثّل ماذا .5

 

 

 دقيقة 15 - للتالميذ مهمة

 .الساكنين من كل في جيدة صفة الحمامة وجدت

 فيك؟ عليها ستعثر كانت التي الجيدة الميزة هي فما الحمامة، قابلتك إذا
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. المجموعة/  الصفّ  في األطفال بين الورقة تمرير سيتم. المركز في اسمه ويكتب حمامة شكل على ورقة على تلميذ كل سيحصل

 الصفّ  في. الصفّ /  المجموعة في األطفال لجميع بالنسبة الحال هو هذا. الطفل عن طيبة كلمة تلقوا أنهم الورقة في األطفال سيكتب

 .األقوال المعلم يكتب األول

 .مناسب بعنوان والمعنونة المخّصصة الزاوية في األطفال يكتبها التي الصفحات تعليق يمكن

 

 لإليجار دار 2 الدرس

 :الطيبة األقوال مع الحمام رسومات تعليق بعد

 :المعلمة

 متدينون اليهود، جانب إلى عرب: اآلن إسرائيل في. جنب إلى جنبًا مختلفون أناس يعيش العالم، في مكان أي في أو إسرائيل، دولة في

 .وغيرهم القدم كرة كارهي جانب إلى القدم كرة عشاق العلمانيين، جانب إلى

 الصّف؟ وتالميذ لإليجاردار  قّصة بين العالقة ما

 البعض؟ بعضهم عن صفّ ال في التالميذ يختلف المثال، سبيل على كيف،

 البعض؟ بعضهم مع الصفّ  تالميذ يتشابه كيف

 ومهين متسامح غير سلوك تجربة عن تحدث

 المشاعر بمشاركة لألطفال السماح شعرت؟ كيف حدث؟ ماذا

 
 اللفظي العنف الجسدي، العنف المشاركة، عدم اإلهانة، اإلصغاء، عدم: أمثلة

 

 :النقاش مواصلة

 ذلك؟ يعني فماذا جميعًا، صادفناها إذا قبل؟ من السلوك من النوع بهذا يمرّ  لم طفل يوجد هل

 (اآلخر تقبّل وعدم االحترام وعدم التسامح عدم) السلوكيات؟ هذه كل فيه تشترك الذي ما .1

 لماذا؟ احترام؟ عدم التسامح؟ عدم من يخسرون أو الصفّ  أطفال يكسب هل .2

 اخترت الذي السلوك كون سبب واشرح. العائلة في أو خارجه/  الصفّ  في األصدقاء تجاه التسامح فيها أظهرت التي الحاالت عن أخبر

 .متسامًحا وصفه

 ماذا نفعل؟ .3

 معا؟ نعيش كيف االختالفات؟ من بالرغم جميعًا سالمتنا على نحافظ كيف .4

 البادلت لوحة/  اللوح على التّلميذ أفكار بكتابة المعلم سيقوم
هنا القواعد هذه أن التّلميذ وسيخبر العام مدار على الصفّ  طّلب ترافق قواعد إلى اللوح على مكتوب شيء كل المعل م سيحول  إلى ستوج 

 .التصرف كيفية
ة، خّلل من التسامح نهج باتباع  الصفّ  حائط على التّلميذ مع لإليجار دار زاوية تجهيز يمكن القص 

 :الصفّ  جدار لمعلم اقتراح

 .الصفّ  حائط على التّلميذ مع ركن بإعداد قم

 "سلمية حياة الطيبون الجيران يعيش....  والحقول الكروم مزارع بين جميل واد في: "للعنوان مثال

ن  .مختلفة نافذة في قاعدة كل. النوافذ من نوع على الصفّ  في الموضوعة القواعد تدو 

 .برج شكل على النوافذ رت ب
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ي الجارية باألحداث الموضوع ربط  
 
 :الدولة ف

ق مقال عن البحث يمكنك  .التالميذ عمر حسب بآخر األذى وإلحاق التسامح عدم اىل يتطر 

 .معهم الرأي وناقش المقالة عن التالميذ أخْتي

ي  
 
ب المتعلقة القضايا إثارة يمكن المناقشة، ف ي بالتعص  ي عنها الكشف تم ي الّت   

 
 .المقالة ف

ي منها تعلمه يمكن وما فيها الكامنة األخطار حول  
 
ي اليومية، حياتنا ف  

 
، ف ي الصف   

 
ي األرسة، ف  

 
ي ف  .الح 

ا، ُينصح،
 
ي اإليجابية األشياء عن تخْتنا مقاالتي بإحضار أيض ي حدثت الّت   

 
 .السياق هذا ف

 

  

اييالموضوعةيالقواعدييتكراريييجب
 
ييلألحداثيوفق ييتحدثيالّت   

 
ياليف يُينصح.يآلخرييوقتيمنيصف 

ييواألحداثياإليجابيةياألحداثيِذكريب ييالسارةيغت  يلليحدثتيالّت  يمعيالتحدثييمكنك.يصف 

ييالقواعدييأوييالقواعدييحوليالتالميذي يقّتحوتيمختلفيبشكليتترصفيكيف.ييانتهاكهاييتميالّت 

ي.يللحلوليوإمكانياتياألدوات
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 ةالسادس حتى ةالرابعللصفوف  ـ التسامح لتطوير درس مخط ط

 ةالسادس ـ ةالرابع لصفوف مناسب :الهدف جمهور

 . متواصل بشكل مفّضل. دقيقة 45 دروس ثالثة :الفعالية مّدة

 :األهداف

 .إسرائيليون جميعهم الوقت نفس وفي البعض بعضهم عن تماًما مختلفون إسرائيليون يوجد إسرائيل دولة في أنه التالميذ يتعلم أن. 1

 مواطني بين مشتركة وقضايا مجاالت أيًضا، هناك، إسرائيل، مواطني بين الموجود التنوع إلى باإلضافة أنه التالميذ يعرف أن. 2

 .الدولة

 .األحيان بعض في التنّوع ينتجها أن يمكن التي والصراعات للصعوبات التالميذ ينكشف أن. 3

 عليها يوافقون ال الذين أولئك ضد نوع أي من العنف تحظر التي القواعد لىإ التالميذ فيتعرّ  .4 

 .اآلخر من الخوف مع التعامل كيفية حول مختلفة عمل طرق التالميذ يقترح  .5 

 

 - المحوسبة الفعالية في. غراء ،تلميذ لكل مقصّ  للتقطيع، جرائد ملصقات، الصف، حائط على للتعليق بريستول :للدروس مساعدة وسائل

 .للصفحة ُمنتجاتهم تحميل من التالميذ ليتمّكن للصفّ  بادليت صفحة إنشاء يجب

 

 

 :للمعلّم خلفية

 .اإلسرائيلي المجتمع في للقلق إثارة الظواهر أكثر من التسامح عدم ظاهرة تعتبر 

 .إسرائيل في والعرب اليهود المواطنين بين الشديد العنف حاالت متتال   وبشكل شهدنا األخيرة األسابيع في

 مع يغتفر ال الذي القبيح التوّجه هذا مع بالتعامل والتعليم التربية سلك في العاملين على الظواهر هذه تفرض

 .الباهظة والشخصيّة االجتماعيّة التكلفة هي وما التعّصب هو ما يتعلموا حتى تالميذنا

 في اآلخر على المتسامح السلوك تطبيق خاللها من يمكن مختلفة طرق في التفكير على أيًضا، التالميذ، سنشجع

 حتى أظهروه مما تسامًحا أكثر بسلوك التزاًما( ألنفسهم منهم كل) التالميذ سيتبنى. العائلة أو المدرسة أو الصف

 .اآلن

 

 1 الدرس 

 لعبة -( دقيقة15) - افتتاحية فعالية: أ الخطوة

 : اللعبة المعلم يعرض

ي كائن  
 التي واألماكن يافا - أبيب تل السبع، بئر عكا، حيفا، القدس،: المثال سبيل على البالد، في ومتنوعة مختلفة أماكن في يهبط فضائ 

 اإلسرائيليين الفضائي الكائن يصف. وسواها المتاحف األسواق، الترفيه، أماكن العبادة، أماكن العمل، أماكن التالميذ، منها يأتي

 يكتب؟ ماذا. والسلوك واللغة، واللباس، المظهر، حيث من بهم التقى الذين المختلفين

 

 .التالميذ يصفها التي اإلسرائيليين ميزات الصفّ  في اللوح على يكتب أن المعلم على 
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 .اللوح على وكتابته اآلن حتى تعّلمناه مما استنتاج صياغة: المؤقت الملّخص 

 

 :للمعلم المحتملة لالستنتاجات اقتراحات

 .البعض بعضهم عن أيًضا، مختلفون، ولكنهم البعض بعضهم مع جًدا متشابهين اإلسرائيليون يكون أن يمكن. 1

 .الناس من ومتنوعة كبيرة مجموعة على وتحتوي للغاية متنوعة( كجماعة) اإلسرائيلية. 2

 

 (دقيقة15) والمختلف المشترك حول نقاش: ب الخطوة

 .األخرى داخل واحدة كبيرتين دائرتين اللوح على المعلّم يرسم 

 .اإلسرائيليين جميع بين التالميذ وجدها التي التشابه أوجه جميع ستكتب الداخلية الدائرة في

 .اإلسرائيليين بين التالميذ وجدها التي االختالفات كتابة سيتمّ  الخارجية الدائرة في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطوة في وصفوها التي المختلفين اإلسرائيليين بين المشتركة النقاط مع جنب إلى جنبًا االختالف نقاط عدد بحساب التالميذ سيقوم

 .السابقة

 ؟العكس أم المختلفة من أكبر المشتركة األمور هل -

 

  :النقاش من االستنتاج 

 دولة في يعيشون الذين اإلسرائيليين جميع بين مشتركة ميزات هناك اإلسرائيليين، بين الميزات في الكبير االختالف من الرغم على

 .إسرائيل

 

 (:دقيقة15)األفكار تركيز – والمعتقدات اآلراء القيم بين تضارب: ج الخطوة

 مختلف

 مشّتك
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 وسائل في سمعوه مما المختلفين، اإلسرائيليين بين والمعتقدات القيم بين للصراع المختلفة المواقف حتوضّ  أمثلة التالميذ سيقدم. 1

 .أهلهم من سمعوه وما الصحيفة، في قرأوه وما اإلعالم،

  ؟والقيم والمعتقدات المصالح تتعارض عندما تنشأ أن يمكن صعوبات أيّة. 2

 

  :للمعلّم

 التالميذ مع اآلن حتى إليها التوّصل تمّ  التي النتائج وتلخيص العودة المهمّ  من 

 :أنّ  التالميذ يفهم أن يجب 

 .والمتناقضة بل المختلفة األهداف الحياة، أنماط المعتقدات، األفكار، في كبيرة اختالفات هناك تكون أن يُمكن. 1

 .البعض بعضنا بين تناقض حاالت هناك تكون قد.  2

 . البعض بعضنا إيذاء بعدم ملتزمون جميعًا نحن والخالفات، االختالف من الرغم على. 3

 

 

 .دقيقة 45 – الُمختلف مع التعامل – 2 درس

 :افتتاحية

 : بالسؤال المعلم يفتتح

  اآلن؟ بعد يخيفك، قد أو ،عنك مختلف هو َمن يخيفك ال حتى نعمل أن تقترحون  ماذا

 :ممكنة أفكار

 البعض بعضنا من خوفنا قلّ  أفضل، بشكل البعض بعضنا عرفنا كلما - البعض بعضنا لىإ التعّرف. 1

 .البعض بعضنا من اقتربنا أكثر، تحدثنا كلّما - المناقشة. 2

 وآراء فن عن المزيد تعلّمنا كلّما  أسهل، الختالفه احتواؤنا كان اآلخر، حياة أسلوب عن المزيد عرفنا كلما - اآلخر لىإ التعّرف. 3

 . أهميتها سنقدر فإننا ، اآلخر ولغة

 

 .إليها ويضيف الّلوح على االقتراحات هذه المعلّم سيرّكز 

 

 :منتوج

 .الصفّ  في ثابت   مكان   في وستعلّق بريستول لوح على االقتراحات ومجموعة االستنتاجات كتابة ستتمّ 

 بسالم يعيشون الذين اإلسرائيليين ومواقف مشاهد تمثّل والتي المختلفة، والمجالت الصحف في الصور عن للبحث التالميذ دعوة يمكن

 .المكتوبة االقتراحات جانب إلى وإلصاقها منفصل وبشكل معًا حياتهم ويقودون

 ألفراد وصور السوق من صور. جنب إلى جنبًا مختلفون إسرائيليون يقف حيث البريد في انتظار لقائمة صورة: المثال سبيل على

 .معًا يقفون وهم الطبية الخدمات /األمن
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 .البعض بعضهم من والتقارب للتعّرف فعله عليهم يجب ما التالميذ يتذّكر حتى آلخر وقت من االقتراحات قراءة بإعادة يُنصح - للمعلم

 

 

 

 دقيقة 45 – التسامح هو ما – 3 درس

 

  -للمعلّم

 ".اآلخر" في ومتواجدة عنا مختلفة ومعتقدات وآراء اومظهرً  حياة أسلوب لتحّمل مستعّدين نكون عندما التسامح يحدث

 

  التسامح لمفهوم القاموس من تعريفات للصف المعلّم يعرض

 .األخرى والمعتقدات اآلراء وجود في بالحق واالعتراف التعصب، عدم تفاوت، هو التسامح شوشان، ابن قاموس حسب

. 3 الواقع في يعارضها ولم ما، شخص آراء أو واقع مع بتسامح تعامل. عذاب الكرب، تحمل( اإلعارة سبيل على. )2 العبء حمل. 1

 .والعذاب والتعذيب والكرب األلم من عانى

 :أسئلة للنقاش

 .للقاموس وفقًا التسامح معنى الخاصة بكلماتهم التالميذ يشرح  .1

 تفكيري؟ بعكس تماًما يفّكرون الذين أولئك مع متسامًحا تكون أن المهم من لماذا التالميذ يشرح .2

 كيف رأيي؟ عن يختلف ذلك إلى وما اللباس العادات، اآلراء، مع متسامحين غير الناس كان إذا سيحدث ما وصف التالميذ يحاول .3

 البعض؟ بعضهم مع متسامحين الناس يكون ال عندما مجتمعنا سيبدو

 

". تماًما معها أختلف أنني رغم كلمتك، تقول لكي بحياتي للتضحية استعداد على أنا": بقوله التسامح عن والتر الفيلسوف يعبر: تتّمة

 (فولتير الفرنسي 18 عشر الثامن القرن فيلسوف)

 قراءة في مروشك ، 566 ص) ..." معتقداته حسب اآلخرين سلوك من انزعاج أو أذى فيه يكون أن يتوقع مكان في مطلوب التسامح"

 (.زاكس دان والديمقراطية، التربية

 .المجتمع في التماسك الى نصل حتى المجتمع نفس وفي اآلخرين تجاه المجتمع في فرد كل من مطلوب التسامح

 :أسئلة

 .الخاصة بكلماتهم والتر كلمات بشرح التالميذ يقوم  .1

 .الخاصة بكلماتهم زاكس دان من االقتباس التالميذ يشرح .2

 على معه يوافق ال أنه من الرغم على رأيه عن التعبير من اآلخر يتمكن حتى للموت استعداد على الشخص أن تعتقد لماذا .3

 اإلطالق؟
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 مهم؟ المجتمع في التماسك يعتبر لماذا .4

 

 استيعاب قصصهم، خالل من يتمكنوا، حتى اليومية حياتهم من قصص في التفكير من تالميذال تمكين إلى التالية الفعالية تهدف - للمعلم 

 التسامح مفهوم

 :فعالية

 أحد /صديق رأي لقبول استعداد على فيه يكونون موقفًا تعكس والتي لهم حدثت التي الحاالت عن التحدث التالميذ من يطلب .1

 . معك حدث الذي المتسامح الموقف ِصف متسامًحا، كنت إذا .تلميذال رأي مع تماًما يتعارض والذي ذلك، إلى وما جار، /الوالدين

 وصفتها؟ التي القّصة في متسامًحا تكون أن لك بالنسبة المهمّ  من كان لماذا  .2

 كيف؟ اليوم؟ مختلف بشكل ستتصرف كنت هل ا؟ لماذا متسامحة؟ بطريقة فيها يتصرف لم قّصة التالميذ من أي لدى هل .3

 على التعصب خطورة سبب وتفسير التسامح إلى دفعتهم التي األسباب وعرض سمعوها قصص طرح التالميذ من يطلب .4

 ؟البعض بعضنا مع التسامح من كبير قدر إلى جميعًا نحتاج ولماذا فيه؟ نعيش الذي المجتمع

 .اآلن حتى تسامًحا أقلّ  شخص تجاه تسامًحا أكثر سلوًكا بنفسه يقّرر أن تلميذ كل من يطلب  .5


