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﴿

كلمة مدٌر المدرسة

﴾

حضرات األهالً الكرام،
أعزائً ّ
الطالب،

ّ
تعلٌمٌا ،سلوك ٌّا ،تربو ٌّا وإجتماع ٌّا إلى الحٌاة المستقبلٌة.
المدرسة تعتبر مؤسسة تهدؾ إلى تهٌئة الطالب/ة
هذه المهمة ال تقتصر على المدرسة فقط ،حٌث ٌقوم األهل بدور مركزي وهام ج ّدا فً تهٌئة ابنهم /ابنتهم فً
هذه ال ّنواحً .
التعلٌم والتعلّم ال ٌكفً وحده ،فالسّلوك الجٌّد بكل معانٌه هو شرط أساسً وأولً من أجل تحقٌق األهداؾ فً
المجاالت األخرى .
ٌنتمً الفرد فً محطات حٌاته المتتالٌة والمختلفة إلى عدة أُطر ،ولكل إطار ُنظم ،قواعد وقوانٌن التً ٌتوجب
احترامها ،تطبٌقها والسٌر بحسبها عندها ٌتم بناء مجتمع صالح ٌعتبر النظام جزءا ال ٌتجزأ من حضارته .
لذا ال بد من توضٌح القواعد السلوكٌّة للطالب/ة فمن منطلق إٌماننا كمدرسة باالبعاد االٌجابٌة فً تطبٌق هذه
القواعد واستنادا على منشور مدٌر عام وزارة المعارؾ نضع بٌن أٌادٌكم هذا الدستور الذي ٌبٌّن وٌح ّدد فً
بنوده أشكال مختلفة للسلوك وردود الفعل التً تقوم بها المدرسة فً حٌن ٌقوم الطالب بسلوك ؼٌر مقبول أو
سلوك ٌخل فً مجرى الحٌاة المدرسٌّة .

األهالً الكرام،
أتوجه إلٌكم لنعمل سوٌة على ؼرس الخصال والمزاٌا الحسنة فً نفوس أوالدنا ّ
وحثهم على ال ّتحلً باألخالق
الحمٌدة وترسٌخ القٌم فً نفوسهم لٌظهر ذلك بشكل بارز فً سلوكهم فً المدرسة وفً كل مكان .
نرجو منكم اإلطالع سوٌةً مع ابنكم/ابنتكم على جمٌع البنود فً هذا الدستور لكً تساعدوه/ها على فهمه،
ّ
إٌجابٌا على ابنكم /ابنتكم .
تذوٌته وتطبٌقه وبدون أدنى شك تكون لمساهمتكم هذه تأثٌرا

حسين حمدان
مدير المدرسة
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الرؤية املدرسية
ً
جمرى الكون تابع لنظام معٌن ،مدرستنا تسًن وفق نظام وأنظمة صيغت على مدار السنٌن وفق جتارب األهل ،اهليئة التدريسية
والطالب.
اليوم وضحت األمور أكثر وصيغت على يد املدير العام للوزارة مبنشور عُ ِّم َم يف أيلول  2009جلميع املدارس.
مدرستنا الءمت الدستور وفق بنود منشور املدير العام بالتعاون مع جملس الطالب ،جلنة األهايل واهليئة التدريسية من أجل الكف من
ظاهرة العنف املتفشية يف املدارس ومن أجل توضيح القوانٌن ،التعليمات واألنظمة بشكل مفهوم وحيمل معىن واحد فقط.
تشكل املدرسة مؤسسة تربوية ،ثقافية وتعليمية ،واليت هي أساس بناء الفرد واجملتمع .مدرستنا هتدف اىل دعم طالبنا يف اجملال التعليمي
الرتبوي واالجتماعي وتعمل على دعم وتعزيز طالبنا بقدراهتم وتوسيع افاقهم وحب املعرفة وزرع التسامح وتنمية روح التعاون والتفاهم
بٌن مجيع أفراد اجملتمع الواحد على خمتلف انتماءاهتم االجتماعية وتنمية تفكًنهم من أجل التحصيل العلمي وضمان النجاح والتقدم يف
احلياة املستقبلية كالثقافة ،حتمل املسؤولية ،املعرفة ،االدارة ،وااللتزام بالقيم الرتبوية االجتماعية وغرس االخالق احلميدة والواجب
باالحرتام.
كذلك إعداد طلبة قادرين على التعلم الذايت ،قادرين على االبتكار واالبداع ،مفكرين ومبادرين وايصاهلم اىل أرقى املستويات.
ناجعا مبنيًا من سلسلة انظمة تربوية.
من خالل الدستور يدرك الطالب واجباته املدرسية وخيلق ً
مناخا تربويًا ً
لذلك طالبنا االعزاء بودنا إعالمكم باالنظمة املدرسية اليت جيدر بكم االلتزام هبا والعمل على تنفيذها من أجل بناء وختريج طالب
يتميز بنضوج ذات مبادئ قيَّمة ،مساهم ،مفكر ،مبادر ونشيط.

باحرتام

جملس الطالب

جلنة أولياء أمور الطالب

اهليئة التدريسية
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مدير املدرسة

أنظمة وسلوكٌات
البند
 .1لباس
موحد
ومظهر
الئق ً

السلوك

ردود فعل اجبارٌة

 .1لباسًموحد
الحضورًالىًالمدرسةًبلباسًموحدًفًًاالٌامً
العادٌةً،الرحالتًوالفعالٌاتً.حٌثًانًاللباسً
الموحدًٌوحًًللمساواةًبٌنًالجمٌعًوٌقربًبٌنً
الطالب.

اللباس الموحد-:

ردود فعل اضافٌة

 -1توثٌقًالحالةًفًً
ملؾًالصؾًوعندً
السكرتٌرة.
 -2محادثةًمعً
الطالب.

 -قمٌصًحسبًاللونًالمتفقًعلٌهً .

 -3تنزٌلًعالماتً
فًًبندًاللباسًفًً
الشهادةً.

 -بنطلونًجٌنزًأزرق.

ً

 -1دعوةًاألهلً.
 -2حرمانًمنًفعالٌةًصفٌة.
ً

كنزةًبحسبًاللونًالمتفقًعلٌهً .
 .2مظهرًالئقً
ًًالحضورًالىًالمدرسةًبلباسًالئقًنظٌؾً،ؼٌرً
م َّ
ُمزقً،بدونًجٌلًعلىًالشعر( קוצים)ً،بدونً
صبؽةًشعرً،بدونًمناكٌرًً،سالسلًأوًحلًًً،
بدونًوسماتً(קעקועים)ًً .

 .2استقبال
المعلم فً
الصؾ ً
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السلوك

استقبالًالطالبًللمعلمًً/ضٌؾًً-بوقوؾًالطالبً
احتراماًلهً .

 -2تنزٌلًالعالمةًفًًالسلوكً .

 -2محادثةًمعً
الطالبً .
 -1الجلوسًفًًالمكانً.

أثناء الدرس

 -2احضارًلوازمًالدرسًواخراجهاًمنًالحقٌبة.

ً

 -3االصؽاءًوالتعلم.
 -4االشتراكًبشكلًفعالًخاللًالدرسًقدرًاالمكان.
 -5اتباعًتعلٌماتًالمعلمًوتنفٌذًمهامًالدرسً .

ً

 -1توثٌقًفًًملؾً
الطالب.

 -1محادثةًمعًاألهلًودعوتهم.

فً حاالت مبالػ فٌها ( متكررة)

 -1توثٌقًفًًملؾً
الصؾ.

 -1اقصاءً(ابعاد)ًالطالبًعنً
المدرسةًحتىًً4أٌّام.

 -2محادثةًمعً
الطالب.

ً

 -3استدعاءًاألهلً.
 -4تنزٌلًعالمةًمنً
السلوكً .
ً

فًًحاالتًمتكررةًبحثًوضعًالطالبًفًًاللجنةًبٌنً
المهنٌةًوبناءًخطةًعملًللطالبً .
ً
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ً

البند
ً.4تنفٌذ
تعلٌمات
الهٌئة
التدرٌسٌة

السلوك

ردود فعل اجبارٌة

علىًالطالبًأنًٌنفذواًتعلٌماتًكلًمعلمًفًً
المدرسةً،فًًالرحالتًوالفعالٌاتً
المختلفةًوخاللًالفرص.

 -1توثٌقًفًًالملؾ.

ردود فعل اضافٌة
ً

 -2استدعاءًاألهل.
 -3محادثةًمعًالطالب.

ً

 -4اقصاءً(ابعاد)ًالطالبًعنً
المدرسةًحتىًً4أٌّام.

ً

 -5بحثًوضعًالطالبًفًً
اللجنةًبٌنًالمهنٌةًوبناءً
خطةًعملًللطالبً .
 .5استعمال عدمًاحضارًجوالًً،كمٌراًأوًأجهزةً
تكنولوجٌةًأخرىًالىًالمدرسةً
وسائل

تكنولوجٌة
خالل
الدرس

 -1توثٌقًفًًملؾًالصؾ.
 -2مصادرةًالجهازًووضعهً
مقفلًفًًسكرتارٌةً
المدرسةً.

مالحظةًً:عداًاٌامًالرحالت.
ً

 -3محادثةًمعًالطالبً

ً
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 -1عندًاستعمالًالجهازً
ألهداؾًؼٌرًأخالقٌةً
ً/سلبٌةًٌُبعدًالطالبً
حتىًً4أٌام.
ً

 -4استدعاءًاألهلًلمحادثةً
وأخذًالجهازً .
المحافظة  -1االلتزامًبالمحافظةًعلىًنظافةًالطاوالتً
وؼرفةًالصؾ.

على النظافة
وممتلكات
المدرسةً
ً

 -2االلتزامًبالمحافظةًعلىًممتلكاتًالصؾ.

 -2استدعاءًاألهلً

 -2خطةًعملًعالجٌةًً
شخصٌةًللطالب

 -3محادثةًمعًالطالبً

 -3االلتزامًبالمحافظةًعلىًممتلكاتًالمدرسةً
وبٌئتها.
ً

 .7اشتراك
فً فعالٌات
مدرسٌة
وتصرفات
خاللها ً

 -1توثٌقًفًًملؾًالصؾً

 -1اخبارًاالهلً

 -4تنزٌلًعالمةًالسلوكًفًً
الشهادةً
 -5اعتذارًوتصحٌحًالضررً
(دفعًالثمنًمادٌاًأوًعمل ٌّاً) ً

 -1االلتزامًبقوانٌنًالمدرسةًفًًكلًفعالٌة.

 -1توثٌقًفًًملؾًالصؾ

 -2االشتراكًفًًجمٌعًالفعالٌاتًاالجتماعٌةً
التًًتقامًداخلًأوًخارجًاطارًالمدرسة.

 -2محادثةًمعًالطالبًوتحذٌرً
شفهً.

ً

 -3ابالغًاألهلًخط ٌّاً
 -4عملًتطوعًًفًًالمدرسةً ً
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 -3عملًتطوعًًفًً
المدرسةً
ً

 -1منعًالطالبًباالشتراكً
فًًفعالٌاتًمقبلة
ً

البند
 .8النزاهة فً
االمتحانات

ردود فعل اجبارٌة

السلوك

فًًحالةًاالزعاجًوعدمًالنزاهةًفًً
ً
االلتزامًبالمحافظةًعلىًنزاهةًاالمتحاناتً االمتحانًتستعملًردودًالفعلًالتالٌة:
(عدمًالؽشًفًًاالمتحان)ً .
ً -1توثٌقًفًًملؾًالطالبً
ً
ً
 -2محادثةًمعًالطالبً
ً

ردود فعل اضافٌة
ً

 -3ابالغًاألهلًخط ٌّاً
 -4خصمًعالماتًمنًاالمتحانً
حسبًصعوبةًالحالةًوتكرارهاً .
 -9الؽٌابات
والتأخٌرات ً

الؽٌابًً/التأخٌرًمعًسببًمصدقً(ًتقرٌرً ً
طبًً،تقرٌرًمنًالوالدٌن)

ً

ٌتمًتوثٌقً(ًحفظًالتقرٌرًفًًملؾًالطالبً
ً/الصؾ) ً
 -1االلتزامًبالوصولًالىًالمدرسةًفًً
الوقتًالمحددً .
 -2االلتزامًبالدخولًالىًؼرفةًالصؾًفًً
الوقتًالمحددًمعًانتهاءًالفرصةً .
 -1محادثةًمعًالطالبًً .

الؽٌاب  /التأخٌر بدون سبب مصدق
( تقرٌر طبً  ،تقرٌر من
 -2اخبارًاألهلًخط ٌّا.
الوالدٌن)

علىًالطالبًاتمامً
الموادًالناقصةً .

 -3بناءًخطةًعالجٌةًللطالب.

ً

 -4عندًتكرارًالؽٌابًؼٌرًالمُبررً
أكثرًمنًً3أٌامًٌجبًاخبارًضابطً
الدوامًفًًالسلطةًالمحلٌةً .

ً -01تجوال فً ٌُ -1منعًالتجوالًفًًالمدرسةًخاللً
الدروسًاالًبإذنًمنًالمعلم.
المدرسة خالل
الدروس
 -2االلتزامًبالمحافظةًعلىًالنظامً
والهدوءًخاللًاالنتقالًمنًؼرفةً
الصؾًالىًؼرفةًأخرىًأوًالىً
الساحةًألهداؾًتربوٌةًأوًتعلٌمٌةً .

 -1توثٌق
 -2ابالغًاألهلًهاتف ٌّاً\ًخط ٌّاً
ً-3استدعاءًاألهلً(ًبعدًتكرارًأكثرً
منًً3مراتًفًًاألسبوعً) ً

 -1بحثًأمرًالطالبً
فًًلجنةًبٌنً
مهنٌة.
 -2اعطاءًمهمةً
تعلٌمٌة.
 -3زٌارةًالطالبً .
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البند
 -00تدخٌن \ نرجٌلة
فً المدرسة أو
الخروج من نطاق
المدرسة بهدؾ
التدخٌن.

السلوك
ً

ردود فعل اجبارٌة
 -1توثٌقًفًًملؾًالطالبً
والسكرتارٌة.

ردود فعل اضافٌة
ً

 -2ابالغًاالهلًهاتف ٌّاً\ً
خط ٌّاً
 -3استدعاءًاألهلً.

ً

 -4تحضٌرًخطةًعالجٌة.
 -5منعًاالشتراكًفًًفعالٌةً
مدرسٌةً–ًرحلةً
 -6ابعادًالطالبًعنً
المدرسةًحتىًً4أٌام.
 -7توجٌهًالطالبًالىًلجنةً
مهنٌةً.

.02

مشروبات

تحتوي على نسبة
معٌنة من الكحولً
ً

ً
مشروبات ًمثلً ًXLوماً  -1توثٌقًفًًملؾًالطالبً
ٌشبههاً
 -2ابالغًاألهلًهاتف ٌّاًوخط ٌّاً
ً
 -3خطةًعالجٌة

 -1استدعاءًاألهلًوالطالبً
لمحادثةً
 -2توجٌهًالطالبًالىًلجنةً
مهنٌةً

 -4اعطاءًمهمةًتعلٌمٌةًالتًً
 -3اشتراكًالطالبًفًً
تالئمًهذهًالظاهرةً
فعالٌاتًأوًرحالتً
مشروطةًبمرافقةً
 -5تخفٌضًعالمةًفًًالسلوكً
شخصًكبٌرً
ً
 -4فًًحاالتًأخرىًمنعً
اشتراكهً.
ً
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التعامل مع حاالت العنؾ
أ -حاالت ال ٌستلزم االبالغ عنها حسب القانون والتعلٌمات
ردود فعل إجبارٌة

السلوك

 -1عنؾًكالمًًشدٌدً:تهدٌدً،سخرٌةًعلىً
خلفٌةًعنصرٌةً،المسًبكرامةًاألهلًوماً
ً-2محادثةًمعً
شابهً .
الطالبً .
 -2عنؾًكالمًًذوًصبؽةًجنسٌةً .
-3توثٌقًالحدثً
 -3عنؾًجسديً(ركلةً،عضةً،دؼعً،كؾ ً،ومعالجتهً ً.
ضربةً،قرص) ً
-4ابالغًمربًً
 -4مقاطعةًطالب/ةًً،نشرًاشاعاتًبالشبكةً الصؾً .
العنكبوتٌةًأوًأجهزةًتكنولوجٌةً .
-5محادثةًمعًالصؾً
 -5مضاٌقاتًوأعمالًتسلطًً ًً.
معًالمحافظةًعلىً
الخصوصٌةًً ً.
 مالحظةً:عندًتكرارًمثلًهذهًاألعمالً
ً-1اٌقاؾًالحدثً ً.

قرارًالتبلٌػًللشرطةً/مكتبًالشؤونً
االجتماعٌةًٌعودًالىًمدٌرًالمدرسةًً .
ب-

ردود فعل إضافٌة
 -0ابالغ األهل واستدعاؤهم .
 -2بحث األمر مع الطالب المشتركٌن فً
الحادثة .
 -3تخفٌض عالمة السلوك أو اعطاء مالحظة
فً الشهادة .
 -4بناء خطة عمل عالجٌة.
 -5اقصاء(ابعاد) الطالب لمدة ٌوم أو ٌومٌن .
 -6محادثة مع االخصائً النفسً أو
المشتسارة .
 -7تحذٌر .
 -8اقصاء ( ابعاد) وقت الفرصة ( ٌجلس
الطالب فً ؼرفة الصؾ أو ؼرفة أخرى)ً .

حاالت التً ٌجب االبالغ عنها حسب القانون والتعلٌمات

 -1ابتزازًوسلبًأموالًأوًأؼراضًً .

*حسبًقرارًالمدٌرًً :

ً

ً-1المدٌرًٌبادرًالىًفعالٌاتًتربوٌةً
عالجٌةً:محادثاتًشخصٌةًوجماعٌةًمعً
المعتديًوالمعتدىًعلٌهًومعًبقٌةًطالبً
المدرسةً،محادثاتًمعًالطاقمًالتربويً،
توجٌهًلجهاتًعالجٌةًمختصةًً .

 -2اقتحامً،تسببًبضررًقصداًوتحرٌضً ً.
 -3التزودًبأدواتًحادةًوخطٌرةًأوًأسلحةً
مثلًسكٌنً،سكٌنًحالقةًوؼٌرهاً،موادً
تحرٌضًً .
 -4اٌذاءًعنًطرٌقًاالنترنٌتًمثلًالتخفًً،
نشرًمضامٌنًشخصٌةًمحرجةً،تهدٌداتً
الخًً ...

ً-2فًًحالةًتسببًفًًخطرًعلىًالطالبً
وبٌئتهًٌمكنًاتخاذًقرارًمنًقبلًالمدٌرً
بمرافقةًشخصًبالػًللطالبًفًًفعالٌاتً
أوًرحالتً،أوًمنعهًمنًاالشتراكًفًً
فعالٌاتًأوًرحالتً(ٌتمًابالغًاألهلً
مسبقا)ً .

 -5تصوٌرًبالهاتؾًالجوالًخاللًالدرسً
ُصورً،استؽاللًصورً
بدونًمعرفةًالم َّ
المعلمٌنًوالطالبًلؽاٌاتًسٌئةً .

8

السلوك
ً-6حضورًحوادثًعنؾًصعبةً،
تحرٌضًوتشجٌعًعلىًالعنؾً .

ردود فعل إجبارٌة
 -1اٌقاؾًالحدثًً .
 -2ابالغًالعاملًاالجتماعًًأوًالشرطةً،
المفتشًالعامًوالسلطةًالمحلٌةًً .

ًً-7االخاللًبقوانٌنًالنظامًفًًرحالتً
وفعالٌاتًمثلً:اختفاء ،تصرفاتًتعرضهً
 -3ابالغًاألهلًهاتف ٌّاًوخط ٌّاًً .
وتعرضًاآلخرٌنًللخطرً،عنؾً،مضاٌقة
 -4اٌقاؾًالٌومًالتعلٌمًًالعاديًواالعالنً
جنسٌة،استعمالًالكحولًوالمخدراتً .
عنًوضعًخاصً،اجتماعًلجنةً
ً
مدرسٌةًداخلٌةًً .
 -5رد فعل مدرسًً:المدٌرًٌُبعدًالطالبً
لمدةًٌومً–ًٌومٌنًعنًالمدرسةًً .
 -6مدٌرًالمدرسةًوالطاقمًالتربويًٌبنونً
خطةًعملًشخصٌةًللطالبًالمتسببً
باألمرً،حٌثًتتضمنًمراقبةً
وحضورً/معالجةً،لقاءاتًمنتظمةًمعً
األهلًً .
 -7تخفٌضًعالماتًفًًبندًالسلوكً
ومالحظةًفًًالشهادةً ً.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
9

ردود فعل إضافٌة

ً

السلوك
 -1التسببًفًًأذىًجسديًلقاصرً(ًأوً
أصؽرًمنهًسنا)الذيًٌفرضًعالجاً .

ردود فعل إجبارٌة
ردود فعل اجبارٌة من قبل المدٌر مع ابالغ
التفتٌش:

 -2استعمالًأسلحةً،موادً،أدواتًأوًآالتً  -1اٌقاؾًالحدثًواالبالغًعنهًفوراًللعاملً
اإلجتماعًًأوً/والشرطةً،المفتشًالعامً
خطرةً ً.
والمجلسًالمحلًًواخبارًأهلًالطالبً
 -3فًًحالةًاعتداءًجسديًالذيًٌعرضً
المشاركٌنًفًًالحدثًخط ٌّاً .
الطالبًللخطرًً .
ٌ -2علنًعنًحالةًطوارئًفًًالمدرسةً،
 -4عنؾًجماعًًتجاهًشخصًمعٌنًأوً
مدٌرًالمدرسةًٌعٌنًلجنةًداخلٌةًلمعالجةً
عدةًأشخاصً،طالبًأوًؼرباءًً .
األمرً.
 -5عنؾًتحتًتأثٌرًسمومًوكحولًً .
ً
ً-3رد فعل مدرسًً:مدٌرًالمدرسةًٌبعدً
الطالبًلمدةًً2-4أٌامً.ومهمًج ّداًأنًٌُعلمً
المدٌرًالمفتشًالعامًعنًسٌرًالعالجًعندً
ابالؼهًباألمرً .
*فًًحاالتًخاصةًالتًًبهاًادارةًالمدرسةً
تجدًبأنًردودًالفعلًؼٌرًمناسبةًعلٌهاًأنً
تقٌمًجلسةًمهنٌةًداخلًالمدرسةًألخذً
القراراتًالمالئمةًً .
علىًالمدٌرًابالغًالمفتشًالعامًومشاركتهًفًً
خطةًوبرنامجًالعملًوطرقًالعقابًً .
ً-4باالضافةًعلىًالمدٌرًوالطاقمًالمهنًًأنً
ٌبنواًبرنامجًوخطةًعملًللطالبًالمعتديً
التًًتشملًحضورً،مراقبةً،عالجً،لقاءاتً
منتظمةًللطاقمًالمهنًًمعًأهلًالطالبً .
-5تنزٌلًالعالمةًفًًبندًالسلوكًحسبًدرجةً
خطورةًالحدثً .
ً
ً
ً
ً
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ردود فعل إضافٌة
ً

ً

السلوك
ً.3مخالفة جنسٌة ً

ردود فعل إجبارٌة
 -1اٌقاؾًالحدثًً .
 -2اخبارًالمدٌرًوالطاقمًً .
 -3أخذًبعضًالتفاصٌلًاألولٌةً(ًٌمنعً
االستجوابًالعمٌقًوتشوٌشًمجرىً
التحقٌق)ًوالمحافظةًعلىًالسرٌةً .
 -4اخبارًالمفتشًبواسطةًالمدٌرًً .
 -5اخبارًقسمًالرفاهًبواسطةًالمدٌرً/
المستشارًً .
 -6اخبارًأهلًالطالبًالمتضررً(ً.فًً
حالةًالخطورةًعلىًالطالبًأوً
اآلخرٌن)ًً .
 -7اخبارًأهلًالمعتديًبالتنسٌقًمعً
العاملًاالجتماعًًأوًالشرطةً(ً
פקיד סעד או משטרה).
 -8اقامةًلجنةًخاصةًلبحثًالموضوعًً ً.
 -9اعطاءًالتعلٌماتًللطاقمً،للطالبً،
لالهلًوللطالبًالمعتديًعلٌهًً .
بالنسبة للطالب المعتدي:
ً-ً10تنزٌلًعالمةًالسلوكًفًًالشهادةًً .
ًً-11ابعادًعنًالمدرسةًلٌومٌنًً .
ًً-12بناءًخطةًللمعتديًوالمعتدىًعلٌهً .
ًً-13مرافقةًالطالبًعلىًٌدًشخصًبالػً .
ً-14نقلًالطالبًلمدرسةًاخرىًبالتنسٌقً
معًالمفتشً.
ً

ً
ً
11

ردود فعل إضافٌة
 -1حسبًقرارًالمدٌرً-المدٌرًٌبادرًبفعالٌاتً
تربوٌةًعالجٌةًالتًًتشملًمحادثاتً
فورٌةًوجماعٌةًمعًالمعتدٌنً/معًالمعتدىً
علٌهمًومعًبقٌةًطالبًالمدرسةً،محادثةً
معًطاقمًالمعلمٌنًوتوجٌهًلجهاتًعالجٌةً
مختصةً .
 -2فًًحالةًالطالبًٌعرضًنفسهًوالبٌئةً
للخطرًٌحقًللمدٌرًبأخذًالقرارًأنًٌشترطً
مرافقةًبالػًفًًالمساراتًوالرحالتً
وٌجبًابالغًاألهلًبذلكً،أوًمنعًالطالبً
منًاالشتراكًبفعالٌاتًمستقبلٌةًً .

السلوك
ً

ردود فعل إجبارٌة
ردود فعل اجبارٌة من قبل المدٌر مع ابالغ
التفتٌش:
ًأً -اٌقاؾًالحدثًواالبالغًعنهًفوراً
للعاملًاإلجتماعًًأوً/والشرطةً،
المفتشًالعامًوالمجلسًالمحلًًواخبارً
أهلًالطالبًالمشاركٌنًفًًالحدثً
خط ٌّاً .
بًٌ-علنًعنًحالةًطوارئًفًًالمدرسةً،
ً
مدٌرًالمدرسةًٌعٌنًلجنةًداخلٌةً
لمعالجةًاألمرًً .
جً-رد فعل مدرسًً:مدٌرًالمدرسةًٌبعدً
الطالبًلمدةًً2-4أٌامً.ومهمًج ّداًأنًٌُعلمً
المدٌرًالمفتشًالعامًعنًسٌرًالعالجًعندً
ابالؼهًباألمرً .
 فًًحاالتًخاصةًالتًًبهاًادارةً
المدرسةًتجدًبأنًردودًالفعلًؼٌرً
مناسبةًعلٌهاًأنًتقٌمًجلسةًمهنٌةً
داخلًالمدرسةًألخذًالقراراتً
المالئمةًً .
علىًالمدٌرًابالغًالمفتشًالعامًومشاركتهً
فًًخطةًوبرنامجًالعملًوطرقًالعقابًً .
دً-باالضافةًعلىًالمدٌرًوالطاقمًالمهنًًأنً
ٌبنواًبرنامجًوخطةًعملًللطالبًالمعتديً
التًًتشملًحضورً،مراقبةً،عالجً،لقاءاتً
منتظمةًللطاقمًالمهنًًمعًأهلًالطالبً .
هـً-تنزٌلًالعالمةًفًًبندًالسلوكًحسبً
درجةًخطورةًالحدثً .
ً

ً
ً
ً
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ردود فعل إضافٌة
ً

السلوك
ً.4مخالفة سموم/
مخدرات ً

ردود فعل إجبارٌة
-1
-2

-3

-4

-5

ردود فعل إضافٌة

 -1بناءًخطةًعملًعالجٌةً،محادثةً
ًتسجٌلًالحالةًفًًملؾًالمربًًً .
شخصٌةًوجماعٌةًمعًالمعتدٌنًوالمعتدىً
وقؾًالحدثًوابالغً:العاملً
علٌهمًوجمعًطالبًالصؾًوالمدرسةً،
اإلجتماعًً(פקיד סעד) أوًالشرطةً،
محادثةًمعًطاقمًالمعلمٌنًوتوجٌهًللعالجً
مفتشًالمدرسةًوالسلطةًالمحلٌةًوأهلً
علىًأٌديًمختصٌنً .
الطالبًالمشتركٌنً(ًاالًفًًحاالتً
 -2عندًتشكٌلًخطرًعلىًأمنًالطالبً
ٌشكلًفٌهاًاالخبارًخطرًعلىً
ومحٌطهًٌشترطًالمدٌراشتراكًالطالبً
الطالب)ً .
فًًالرحلةً/الجولةًبرفقةًشخصًبالػً(ً
إعالنًحالةً"حادثًصعب"ًوبحثً
ٌجبًابالغًاألهلًبهذاًعلىًاألقلًً10
األمرًفًًلجنةًمدرسٌةًإلتخاذً
أٌامًقبلًالرحلةً/الجولة)ًأوًمنعًالطالبً
الخطواتًالالزمةًالخطواتًالالزمةً .
منًاالشتراكًفًًالمستقبلًٌ(ً.جبً
احضارًفعالٌةًأخرىًمكانهاًللطالب) ً
عندًإبعادًأيًطالبً ُتبنىًلهًخطةًعملً
ً:اتصالًمعًالطالبً،تواصلًالطاقمً
 -3عندًحدوثًعنؾًفًًرحلةًٌستطٌعً
معًاألهلً،شخصٌةًمرافقةًفًً
المدٌرًارجاعًالطالبًالمتورطٌنًمنً
المدرسةًاعطاءهًالمهامًوالموادً
الرحلةًوعالجهمًعلىًالمستوىًالتربويً
التعلٌمٌةًإلكمالهاً .
والطاعةً .
تنزٌلًألقلًعالمةًفًًالسلوكًعلىً
الشهادةًوٌكتبًاشتراكًفًًعملًعنؾً
كبٌرًخطٌرًً .

 -6إبالغًالشرطةًأوًالعاملًاالجتماعًً،
السلطةًالمحلٌةً .
 -7إخبارًواستدعاءًاألهلًخط ٌّاً .
 -8محادثةًمعًالطالبً،الطالبًالمشتركٌنً
فًًالحالةً(ًالمتورطٌن)ًً .
ً
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السلوك
 -0حوادث عنؾ
متكررة

ردود فعل
إضافٌة

ردود فعل إجبارٌة
 -1المدرسةًملزمةًبإٌقاؾًحوادثًالعنؾًوإبالغًالجهاتًالتالٌةً:موظؾً
الشؤونًوً/أوًالشرطةًبحسبًقرارًالمدٌرًحسبًماًهوًمتبعًفًً
المدرسةً.المفتشًالعامًوالسلطةًالمحلٌةًٌ.جبًابالغًأهلًالطالبً
المشتركٌنًفًًالحدثً ً.
ٌ -2علنًعنًوضعًخاصًفًًالمدرسةً"إٌقاؾًعملٌةًالتعلٌمًالعادٌة"ً.
اجتماعًلجنةًمدرسٌةًداخلٌةً(ًالمدٌرًٌقررًًمنًهمًأعضاءًاللجنة)ً
بصددًاتخاذًقرارًلطرقًعالجًالحدثًٌتالءمًمعًمنشورًالمدٌرًالعامً .
ًٌ -3جبًاقصاءًالطالبًالمسببًبالضررًمنًٌومٌنًالىًاربعةًاٌامً.علىً
المدٌرًانًًٌتوجهًللمفتشًالعامًمنًأجلًاجتماعًلجنةًبحٌثًأنًالمدةًالً
تزٌدًعنًثالثةًاٌامًمنًوقوعًالحدثًكًًتتخذًالقراراتًالمالئمةً،بماً
فًًذلكًعملٌةًنقلًالطالبًالىًمدرسةًأخرى.
ًٌ -4مكنًاتباعًعملٌةًצדק מאחה بحٌثًٌتمًجمعًاألطراؾًالمشتركةًفًً
الحدثًمنًأجلًمعالجةًالحدث.

 -2عنؾ كالمً تجاه
الطاقم التربوي
والعاملٌن فً
المؤسسة التربوٌة ً

 -1اجراءًمحادثةًبٌنًالطالبًوبٌنًالمدرس\ًالعاملًالذيًأهٌنً،وٌجبً
إجراءًمحادثةًأخرىًحسبًالحاجةًبٌنًالطالبًوموظؾًاخرً(ً
المستشارًالتربويً،العالمًالنفسًً،مربًًالصؾً،مركزًالشعبةً،مدٌرً
المؤسسة).
ٌ -2جبًابالغًأهلًالطالبًالذيًتسببًفًًاالهانةًالكالمٌةًواستدعائهمً
لمحادثةًمنًأجلًمنعًالوصولًالىًحاالتًأصعب.
 -3العقابًالتربويًٌقررًحسبًظروؾًالحدثًودرجةًصعوبته.
 -4بإمكانًمدٌرًالمدرسةًإقصاءًالطالبًبعدًاألخذًبعٌنًاالعتبارًظروؾً
الحدث.
 -5فًًحالةًتكرارًالعنؾًالكالمًًمنًقبلًنفسًالطالبًٌجبًاألخذًبعٌنً
االعتبارًردودًفعلًأخرىًباالضافةًالىًالردودًالتًًذكرتًسابقا.
 -6الطالبًالذيًٌستعملًالعنؾًالكالمًًبحاجةًلخطةًعالجٌةًتربوٌةًًالتًً
تساعدًعلىًزٌادةًوعٌهًبالنسبةًألنماطًسلوكٌةًمختلفةًوتؽٌٌرها.
ٌ -7مكنًاتباعًعملٌةًًצדק מאחהًبحٌثًٌتمًجمعًجمٌعًاالطراؾً
المشتركةًفًًالحدثًمنًأجلًمعالجةًالحدثً .

ً
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ً

السلوك
 -3عنؾ جسدي أو
جنسً تجاه الطاقم
التربوي أو عمال
المؤسسةًالتربوٌة ً

ردود فعل
إضافٌة

ردود فعل إجبارٌة
 -1كردًفعلًفوريًٌجبًاقصاءً(ابعاد)ًالطالبًفًًكلًحالةًاهانةً
جسدٌةًأوًجنسٌةًمنًقبلهًتجاهًأيًعاملًفًًالمؤسسةًالتربوٌةً.
الطالبًالمُسبِّبًباالهانةًٌُبعدًعنًالمدرسةًلمدةًتتراوحًبٌنًٌومٌنً
حتىًأربعةًاٌامً.فًًحالةًتسببًاهانةًجسدٌةًأوًجنسٌةًمنًقبلً
طالبًتجاهًمعلمً ُتعطىًصالحٌةًللمجلسًالتربويًبأنًٌقررًنقلً
الطالبًالىًصؾًآخرًمعًعودتهًبعدًاالبعاد.
 -2خاللًمدةًالًتزٌدًعنًثالثةًأٌّامًمنًٌومًوقوعًالحدثًعلىًالمدٌرًأنً
ٌتوجهًالىًالمفتشًالعامًمنًأجلًعقدًجلسةًلجنةًحٌثًبواسطتهاً
تؤخذًالقراراتًبماًفًًذلكًنقلًالطالبًالىًمؤسسةًتربوٌةًأخرى.
 -3فًًحالةًأنًأحدًالطالبًٌقومًبإٌذاءًأحدًاعضاءًالطاقمًالتربويًأوً
العاملًفًًالمؤسسةًالتربوٌةً ُتطبَّقًجمٌعًاالجراءاتًالتًًتالئمًحالةً
عنؾًخطٌرة.
ٌ -4مكنًاتباعًعملٌةًצדק מאחהًبحٌثًٌتمًجمعًاالطراؾًالمشتركةً
فًًالحدثًمنًأجلًمعالجةًالحدثً .

ً
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ً

بين إذا ﭐ ْعتَ َرى
 كونوا َمج ًيعا يا ّ
ب َوال تَتَ َفَّرقوا أفْر َادا
َخطْ ٌ
ِ
اجتَ َم ْع َن تَ َك ُّسًرا
تَأْ ََب الع ُّ
صي إذا ْ
ت آحادا
وإذا ﭐفْ تَ َرقْ َن تَ َك َّسَر ْ

( معن بن زائدة)

 وهل ي ْن َفع الْ ِفْتيان حسن و ِ
جوه ِهم
ََ ْ َ ُ
ُُْ ُ
إذا كانَ ِ
ت األخال ُق َغي ر ِح ِ
سان
ْ
َْ

( اإلمام علي)

ََْ نن لَسنا ُُْمتاجٌن لِ َكث ًٍن ِمن الْعِْل ِم ،و ِ
لكنّنا ُُْمتاجون لِ َكث ًٍن ِمن األخ ِ
الق
َ ْ
ُ ْ
َ
َ

( سعد زغلول)

ِ
الصغَ ِر
نيك َعلى
اآلداب يف ِّ
ض بَ َ
َ حِّر ْ
ناك يف الْ ِك ََِب
تقر هبِِم َعْي َ
َكْيما َّ
ِ
ب إىل ّ
الزهرةِ عطُْرها ،وإىل اإلنسان َأدبُهُ
 إّّنا يُطْلَ ُ

( مثل هندي)

داث يف َم َه ٍل
األح َ
 قَ ْد يَْن َف ُع ْ
ولَْيس يَْن َف ُع بَ ْع َد الْ ُكْب رةِ
األدب
ُ
َ
َ َ
 لَما ع َفوت ومل ِ
أح ٍد
ّ َْ ُ
ْ
أحق ْد على َ
أَرحت نَ ْفسي ِمن ه ِّم العداو ِ
ات
َْ ُ
ْ َ َ

( الشافعي)

عود اجلِ ِ
بال
ص َ
ب ُ
َ ومن يَتَ َهيَّ ْ
ِ
ٌن احلَُفر
ش أبَ َد الد ْ
َّه ِر بَ ْ َ
يَع ْ

( أبو القاسم الشايب) ً
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