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F O U N D A T I O N  

 اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

زيتون- 2صفحة    عصر ال

 رسالة المدير العام .١

 عاما   150شاركونا العشاء الخيري باحتفاليات ال .٢

 تعُلم السلام في فلسطين .٣

  التنمر بين أطفالنا .٤

 :الشهر هذا عدد في

                                                                 

 أدريان مودي

 مدير عام مدرسة الفرندز

زيتون  عصر ال

 مدرستناتاريخ 
 

1968  

أنتجت مدرسة البنين مسرحية الدراما 

 ِلشكسبير" ماكبث".

 

1969 

أنتجت المدرسة المسرحية الغنائية "الملك 

وأنا". وتغير الزي المدرسي بمدرسة البنات 

 تحت الفساتين  المنقشمنع القماش بحيث ُ

   والتنانير.

 

1970 

المتحدثين الطلاب شكل التسجيل لقسم 

جمالي التسجيل. إ  3\1الإنجليزية باللغة 

ن يعيشون في أمريكا ووهم طلاب فلسطيني

ارسلوهم أولياء أمرهم لتعلم اللغة العربية 

  والقيم الفلسطينية.

كان اليوم المفتوح ) أخر السنة الدراسية( 

بالعروض الرياضية  ئاملي اومميز  امهم ايوم

 والجوائز.

 

 
 

1972 

لأولى ا الفلسطينية جرت الانتخابات البلدية

وشارك الطلاب في الحملات  1972في عام 

الانتخابية، إزداد الوعي والنشاط السياسي 

ا مع تعبيرات   للطلاب وأصبح أكثر وضوح 

مختلفة عن تطلعاتهم الوطنية. خلال تلك 

 الفترة أصبحت الحصص مشتركة لطلاب

الصف الحادي والثاني عشر. حيث  وطالبات

مدرسة البنات  درس طلاب الأدبي في

  وطلاب العلمي في مدرسة البنين.

  

  الكويكرز

ورسالة المدرسة على أهمية  اأكدت رؤي

تعليم الأخلاق من قبل مدرس أمريكي من 

 الكويكرز.

  

 

 المدير العام  سالةر 

 مدير دائرة الإدارة المالية  –بقلم نافز الكوني 

 والموارد البشرية

موضوع هذا العدد من عصر الزيتون هو العناية 

و الأكثر ملائمة، لأن البيئية. هذا الموضوع ه

العناية البيئية هي واحدة من قيم الكويكرز. ما هي 

العناية البيئية؟ إنها رعاية الأرض وسكانها. نحن 

نؤمن بأن هللا قد أعطانا كل الهدايا وأنها من 

مسؤوليتنا استخدام هذه الهدايا بحكمة. بالنسبة 

للفرندز، فإن هذه الهدايا لا تشمل فقط مواهبنا 

يضا  ممتلكاتنا وبيئتنا الطبيعية. هذه الهدايا ولكن أ

ليست لنا وحدنا، والقيادة الجيدة تعني الاهتمام 

بما تم منحه، ليس فقط لأنفسنا، بل للأشخاص من 

حولنا وللأجيال القادمة كذلك. نحن مهتمون في 

الفرندز بالحفاظ على الطاقة وإعادة التدوير والحد 

ية ب الخلايا الضوئمن النفايات. نقوم حاليٌا بتركي

لمبانينا ليس فقط لتخفيض تكاليف الطاقة لدينا 

ولكن لأننا نهتم بالبيئة أيضا . لدينا مجموعة بيئية 

في حرم المدرسة الابتدائية ونوشك على إطلاق 

برنامج حديقة عضوية في حرم المدرسة الثانوية، 

ليشمل جميع طلابنا. نحن نحفظ مياهنا الثمينة. 

م بالنظام البيئي إلى السعي للحد يدفعنا الاهتما

من استهلاكنا الشخصي. في سياقنا هنا، نفكر الآن 

 في الهدية التي هي مدرسة الفرندز.

ـ  لمدرستنا  150بينما نقترب من الاحتفال باليوبيل ال

التي تستند على قيم الكويكرز، يتم تذكيرنا بأهمية 

رسالتنا وقيادتنا. يجب أن تستند الطريقة التي 

ل بها، وكيفية عيشنا كمجتمع، وكيف نتخذ نعم

القرارات وكيف نتواصل، على تلك القيم 

والشهادات التي شهدت إنشاء الفرندز في عام 

. لذلك كل عمل نقوم به، وكل قرار نتخذه، 1869

وكل سياسة  نطورها، وكل إجراء نقوم به يجب أن 

يجسد قيم الفرندز وضمان أن التعليم القائم على 

ويكرز متوفر للأجيال القادمة من مبادئ الك

 الأطفال الفلسطينيين.

 

 ادريان مودي

 المدير العام

 

 دائرة التواصل –لمى مرة 

 2020/ 2019 العام  22  لعددا
  زينة البرغوثي –لقاء مع الخريجين 

(، Levantinian، مؤسَسة  مشروع المشرق )2006لقائنا هذا الشهر مع خريجة صف 

شركة تجارية إلكترونية متخصصة في الفن والرسم والأزياء والتطريز، متأثرة 

 . دينا مصفربالتراث الفلسطيني وتراث منطقة المشرق، 

افتتحت دينا بعد التخرج متجرا  للبيع بالتجزئة في رام هللا. عملت على ذلك في  

توفي في حادث مع زوجها الذي كان أيضا  شريكها، لكنه  2015-2012الفترة بين 

مفاجئ، مما دفعها إلى إجراء تغييرات جذرية في حياتها. أغلقت دينا بعدالحادثة 

 .جزءها من العمل، وانتقلت إلى الولايات المتحدة

"دفعتني الخسارة إلى متابعة شغفي بالفن مرة أخرى. كنت أبحث بشكل يائس 

اية أثناء عمل عن غرض وأي شعور بالإثارة، لذلك بدأت في الرسم على هيئة هو

 وظيفة بدوام كامل في منظمة غير ربحية."

 

دينا اليوم تعمل في مجال الفن وإدارة الأعمال، حيث أسست مشروعها الخاص.  

تعمل دينا على خلق القطع الفنية مثل اللوحات الزيتية، تركز على اللوحة 

لدية. جالتصويرية والرسمية، وكذلك فن الموضة مثل الدنيم الملون والملابس ال

كما أنها تدعم النساء الفلسطينيات من خلال استيراد منتجات التطريز. يتضمن 

المتجر الإلكتروني قمصان مطبوعة بتصميماتها الخاصة. لقد بدأت كشركة بيع 

بالتجزئة ولكن بعد فترة وجيزة كانت تعكس شغفها بالفن ومنصة للعرب في 

 خاصة بطريقة فنية. جميع أنحاء العالم الذين يحبون تمثيل جذورهم،

 

 شاركتنا دينا تجربتها كطالبة في مدرسة الفرندز:

"لقد كانت تجربتي في مدرسة الفرندز مذهلة بدون مبالغة. شكلت تجربتي 

معظم شخصيتي وأدركت بعد التخرج أن التعليم الذي تلقيته هناك، في رأيي  

داد هو بفضل إعأفضل من التعليم الذي حصلت عليه في الجامعة. والشيء الجيد 

السيد دون هتشيسون، فقد تلقيت تعليما  جيدا  وأقمت علاقات قوية تستمر لمدى 

 الحياة مع زملائي وأصدقائي، والعديد منهم هم أفضل أصدقائي حتى هذا يوم."

 

عندما ُسئلت دينا عن أكثر ما استمتعت به في مجتمع المدرسة وتأثيرها على 

 حياتها العملية:

لفرندز ببيئة فريدة من نوعها، فهي تشجع على تفرد الطلاب "تتمتع مدرسة ا

وتميزهم؛ أن يكون لهم آرائهم وأفكارهم وشخصيتهم. شعرت أنني كنت أنا 

نفسي واستمتعت بأني كنت في المدرسة الثانوية. لم أختبر التنمر أو أشهدها 

قول لكثيرا ، على عكس المدارس السابقة الأخرى التي ارتدتها. لذلك، يمكنني ا

إن كوني طالبة في مدرسة لفرندز جعلني الشخص البالغ الواثق الذي كنت بعد 

التخرج. لقد كنت أؤمن بأحلامي وأؤمن بدراسة الفن، ولم أشعر أبدا  أن المدرسة 

 أجبرتني على الالتزام بمعايير ثقافية محددة. 

أنهت دينا لقائها مع صحيفتنا في بعض الكلمات لخريجين المدرسة 

 قبلين:المست

"نصيحتي هي ببساطة متابعة شغفك وحدسك. هذا الشعور الغريزي ليس 

موجود ا عن طريق الصدفة ولا يكذب. طالما انحرفنا عن شغفنا وهدفن ، باتباع 

المعايير والقواعد والتوقعات من الآخرين، فإننا في نهاية المطاف ننسى ما نحب 

ا وما نقدره. لذلك ، في كثير من  الأحيان ، ينتهي بنا الأمر إلى القيام فعله حق 

بنصف وظيفة بدلا  من إتقانها، ومحاربة القلق والاكتئاب كبالغين والتشكيك في 

واقعنا. السعي لتحقيق أحلامك أمر مهم ، وكذلك امتلاك الانضباط والمثابرة 

لتصبح مميزا  في ما تفعله. فكر في نفسك في هذا العالم كشخص موجود هنا 

خدمة والقيمة، لإفادة العالم ليس فقط للاستفادة منه. من المهم لإضافة ال

للغاية أن تتذكر دائم ا أنه لا بأس بالفشل ، لكن لا تقلع عن القناعة، من خلال 

 الإقلاع أعني على نفسك وأهدافك ولا أقصد ترك وظيفة. "*

 

 

ــــــة الفرنــدزلم " بتــدريــب القــادة المتميزين ذوي  تقم مــدرس

المكانة الوطنية والعالمية فحســـــب، بل الأهم من ذلك أنهم 

قد زودوا أجيال من الفلســطينيين بالمعرفة والمهارات والقيم 

د.حنان " .أفضــــل اشــــخاصــــا  التي تمكنهم من أن يصــــبحوا 

 ة فلسطينيةوباحث ةناشطو  ةمشرع، 1964صف  –عشراوي 

 

شاري التعليمي  الفرندزالظام مدرسة نمنحني " ست ي قووالا

عد لأكون مســـــت كل الفرصــــــة  قديمجي بشـــــ بات  د للت للطل

 مهندس برمجيات في، 2009صف  –ساهر أحول  ."الجامعية

 مايكروسوفت شركة

 

"إذا أنت خريج مدرســة الفرندز، إذا  فأنت قادر على تحقيق أي 

دراسات محاضر لأستاذ ، 2002صف  –سائد عطشان  شيء."

 والصراع في كلية سوارثمورالسلام 

في حياتي، انا لا أمدح المدرسة، بل  لقد شكلت نقطة تحول"

طوق النجاة  كنت وقتها أغرق وفجأة شعرت نفسي أجد لأنني

والســلام فكانت بيئة  مرحبة ومحبة  فأصــبحت أشــعر بالأمان

وهو شـــيء  الفرندز وكان الجميع داعما  ومشـــجعا  لي لي في

صــــف  –د. وفاء درويش ."حينه فيلم أكن قد اعتدت عليه 

 ، أستاذة ومحاضرة لغة إنجليزية في جامعة بيرزيت1973

 

"كانت الدراســـــة في مدرســـــة الفرندز لمدة أكثر من ســـــت 

ســـــنوات، تجربة مميزة. بالإضـــــافة الى كونها مدرســـــة قوية 

أكاديميا ، ســمحت لي بالتطور على صــعيد فني وموســيقي. 

ســة في حينه، كان يســمح أتذكر أن محمود عمرة، مدير المدر 

الفــارغــة للتمرن على  صـــــفوفبــاســـــتخــدام إحــدى ال لي

. دفعني هــذا المقطوعــات الموســـــيقيــة، في أوقــات فراغي

النوع من الثقة إلى العمل بجد وإدراك أن الموســـــيقى هي 

يد القيام به." ، مغنية 2014صـــــف  –ناي برغوثي  حقا ما أر

 وملحنة وعازفة ناي

 

ن زارو، يج مس الأخلاق مع حصــــص"لا أســــتطيع أن أنســــى 

 عامللقاعدة الذهبية؛ ا ميه فيحيث علمتنا ما كانت تســـــ

وم ، وحتى اليبها الناس بالطريقة التي تريد لهم أن يعاملوك

، 1991صــــف  –عنان برغوتس " .آخذ هذا في عين الاعتبار أنا 

 أستاذ فيزياء في مدرسة الفرندز

 

ن ما يقدم "كنا على علم في وقت دراســـتنا في المدرســـة بأ

لنا أكاديميا  هو الأفضل على صعيد فلسطين، والذي أثر عل 

حياتنا بشـــكل عام وعلى حياتنا المهنية بشـــكل خاص."رمزي 

مصـــــمم المجوهرات الفلســــطيني ، 2001صـــــف  –عويس 

 وصاحب معرض مجوهرات رمزي

 مدرســة الفرندز وشــجعت فقط، عشــرة الســادســة في كنت"

تاج في رغبتي ياء عرض إن لأز ية ل ية التراث  انتك. الفلســـــطين

ية لحظة لآخرين أن لي وأظهرت ثقتي عززت محور  يؤمنون ا

 وأنا. ما يوما   أزياء مصـــمم لأصـــبح المألوف غير شـــغفي في

ــدعم ممتن ــل المــدرســـــــة ل  والتطلعــات الطموح هــذه لمث

، مصــمم 1994صــف  –رامي قشــوع عند طلابها."  المتنوعة

 أزياء عالمي

 

في حرم المدرســـــة دورا  مهما   في "لعبت الموارد المتوفرة 

صـــــنع مـــا بـــدأ كهوايـــة لـــدي وتحول الـــآن ليكون مهنـــة: 

فنان ويعمل في مجال ، 2013صف  –جوزيف ميبر التصوير."

 التصوير.

 

  2019الصيفية  I Know I Canأكاديميات 

قبل اليوم الدولي للتضامن مع  اأكتب إليكم يوم

كما اعترفت به الأمم  ،الشعب الفلسطيني

المتحدة. يتم الاحتفال باليوم الدولي للتضامن 

 29مع الشعب الفلسطيني )الأمم المتحدة( في 

 اليوم باسمهذا تشرين ثاني من كل عام،  ُيعرف 

 "يوم التضامن".

 29اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  في 

، قرار تقسيم فلسطين. في 1947تشرين ثاني 

، تم تسجيل دعوة 1977الثاني من كانون الأول 

تشرين  29الجمعية إلى الاحتفال السنوي بيوم 

الثاني باعتباره اليوم الدولي للتضامن مع 

 الشعب الفلسطيني. 

تضامن، غوتيريس: "في هذا اليوم الدولي لل

دعونا نؤكد من جديد التزامنا بدعم حقوق 

 الشعب الفلسطيني."

اليوم العديد من طلابنا يرتدون الكوفية، وهذه 

علامة على التضامن. كمدرسة كويكرز، إنها 

أيضا  علامة  من علامات السلام. نحن مدرسة 

الفرندز ونحن هنا لتعزيز السلام. يعتقد الأصدقاء 

يجلب السلام والعدالة أن هناك دائما  طريقا  

والكرامة والاحترام. هذه رسالة مهمة لطلابنا 

 اليوم.

 آدريان مودي

 

، اضطررنا إلى رفض عدد 2019في عام 

حيــث أكبر من الطلــاب عن ذي قبــل. 

يخلق الوضـــع الاقتصـــادي والســـياســـي 

غطا  ض فلسطينيةالحالي في الأراضي ال

إضــــافيا ، لكننا ملتزمون بإبقاء الرســــوم 

الدراســية متاحة للجميع. حاليا  لا تغطي 

من  ٪80الرســوم الدراســية لدينا ســوى 

فـة تعتمـد التكلو. التشـــــغيليـة تكـاليفنـا

الـإضــــــافيـة لتوفير بيئـة تعليميـة آمنـة 

الدعم المقدم من وفعالة لأطفالنا على 

 .أسرة المدرسة وأصدقائها

 

الـــآن  بـــإمكـــانكم تقـــديم الـــدعمهـــل 

لطلـــاب على تحقيق  لمســـــــاعـــدة ا

الــإمكــانــات وتحقيق الــأحلــام وتبــادل 

 الأمل؟

تســــاعد مدرســــة الفرندز الطلاب على 

تهم وتحقيق مكـــانـــا ـــام  إدراك إ الـــأحل

 .ومشاركة الأمل

 

 

 

 

 

ــات التي  ــاســـــتراتيجي ــد من ال إن العــدي

 يتم التحضـــير لهانســـتخدمها كمدرســـة 

لكن الحاجة للدعم لشــهور مقدما . ماديا 

تنمو وبـــذلـــك نعتمـــد على تبرعـــاتكم 

لتنمية صــندوق الطالب)ة( في مدرســة 

 * الفرندز.

الموظفة تغذية والخبيرة  2014ة صف لقائنا هذا الشهر مع خريج

في جامعة بيرزيت، زينة البرغوثي. منذ تخرجها من بشكل جزئي 

التحقت زينة بجامعة ريدينغ، حيث حصلت على ، فرندز مدرسة ال

درجة البكالوريوس في التغذية مع علوم المستهلك الغذائي، ثم 

تابعت درجة الماجستير في التغذية السريرية واضطرابات الأكل 

 من جامعة لندن.

 :ةقائل وعندما سألنا زينة عن تجربتها في المدرسة، شاركتنا

لقد  .مثمرة ومجزية بالفعل فرندزسنواتي في مدرسة ال"

علمتني مهارات قيّمة على مستويات مختلفة بما في ذلك: 

عريفي ت أثرت تجربتي في الفرندزالاتصال والخطابة. والتعليم، 

، التي كانت أساسية لمتابعة حياتي بعد التخرج بنفسيوثقتي 

 ."أثناء دراستي بالخارج والتكيف جيدا  

 

تغذية في  ةهنية كخبير تخطط زينة لمواصلة حياتها الم

 المجتمعي والخاص. ينالعمل مستوىفلسطين، على 

 حدثتنا زينة عن آثر المدرسة في حياتها، وقالت:

وبرنامج البكالوريا الدولية الكثير من  فرندزعلمتني مدرسة ال"

المهارات على المستويين الأكاديمي والشخصي مما سمح لي 

لبحث، ، وايةبالوصول بنجاح إلى ما أنا عليه اليوم؛ كان الاستقلال

والمعرفة وفرص التحدث أمام الجمهور، الأفضل من بين العديد 

 ."من الأشياء الأخرى التي أثرت علي بشكل إيجابي

هت زينة مقابلتها مع جريدتنا بنصيحة مقدمة لخريجنا أن

 وخريجاتنا المستقبليين:

حد من على أقصى  واخريجي المستقبل، احصل لجميع "

يع من جم وا، وتعلملفرندز في مدرسة ا ماستفادة من سنواتكال

ل في العم شاركوافي الأنشطة اللامنهجية و شاركوا، وأساتذةال

بشكل فريد  مشخصيتكالمجتمعي؛ كل هذا سوف يبني 

 "!مشغفك دائما   واعلى المسار الصحيح. اتبع مويضعك

 

 تخطط زينة لمواصلة حياتها المهنية كخبيرة تغذية في فلسطين، على مستوى العملين المجتمعي والخاص.

 المدرسة في حياتها، وقالت:ثر أحدثتنا زينة عن 

"علمتني مدرسة الفرندز وبرنامج البكالوريا الدولية الكثير من المهارات على المستويين الأكاديمي والشخصي مما سمح 

لي بالوصول بنجاح إلى ما أنا عليه اليوم؛ كان الاستقلالية، والبحث، والمعرفة وفرص التحدث أمام الجمهور، الأفضل من 

 ن الأشياء الأخرى التي أثرت علي بشكل إيجابي."بين العديد م

 :بالمستقبلنا وخريجاتنا يأنهت زينة مقابلتها مع جريدتنا بنصيحة مقدمة لخريج

" لجميع خريجي المستقبل، احصلوا على أقصى حد من الاستفادة من سنواتكم في مدرسة الفرندز، وتعلموا من جميع 

اللامنهجية وشاركوا في العمل المجتمعي؛ كل هذا سوف يبني شخصيتكم بشكل فريد الأساتذة، وشاركوا في الأنشطة 

 !"دائما   ويضعكم على المسار الصحيح. اتبعوا شغفكم

 
www.rfs.edu.ps 

اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة كل من وطلبت الجمعية أيضا  أن تواصل 

ة تنظيم معرض سنوي عن الحقوق الفلسطينية أو مناسب ،وشعبة الحقوق الفلسطينية بالأمانة العامة ،للتصرف

 ثقافية مع البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة.

وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "في هذا اليوم الدولي للتضامن، دعونا نؤكد من 

 جديد التزامنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني."

 
 الكوفية العديد من طلابنا ارتدى اليومفي هذا 

، وهذه علامة على التضامن. كمدرسة الفلسطينية

 كويكرز، إنها أيضا  علامة من علامات السلام. 

نحن مدرسة الفرندز ونحن هنا لتعزيز السلام. يعتقد 

أن هناك دائما  طريقا  يجلب السلام والعدالة  الكويكرز

 *هذه رسالة مهمة لطلابنا اليوم.ووالكرامة والاحترام. 

 

 للتأثير بالحد الأقصى

www.rfs.edu.ps
https://www.rfs.edu.ps/en/page/ways-to-give?p=ways-to-give
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 تعُلم السلام في فلسطين

عندما يبدو كل شيٍء مظلماً، فِكر بأنك 

 أنت قد تكون النور."

 )الأصحاب( من أقوال الكويكرز

 

 02.295.22.86تلفون 

  02.295.83.20فاكس 

 

www.rfs.edu.ps 
 لالشتراك مع عصر الزيتون

 

 لمى مرة.: والترجمة  التحرير

 

التصميم، الصور والغرافيكس: بيسان 

 جعوان، لمى مرة ومحمد داوود.

 مديرة المدرسة الأساسية – فريدا دحدح

 المرشد الجامعي –بقلم كريس عقل 

 

 اريخ مهمة قادمة:تو

 كاااانون يااااني: 15 –كاااانون أول   1

مواعياااد التقاااديم النهاتياااة للتقاااديم 

للجامعاااا المبكاار والتقااديم العاااد  

 .لجامعاا الولاياا المتحدة

 

الموعاااد النهااااتي  كاااانون يااااني: 15

لتقاااااااديم الطلبااااااااا للجامعااااااااا 

 .و ويلز واسكتلندا البريطانية،

 

لمواعيااد النهاتيااة ا كااانون ياااني: 15

، وبعااا  هولناااداجامعااااا العاماااة ل

المواعيد النهاتية للجامعة الأمريكياة 

 .في بيروا

    

منتصف كانون يااني وحتاى نهاياة 

المواعيااد النهاتيااة للتقااديم شاابا : 

 .للجامعاا الكندية

 

المواعيد  مستمر خلال فترة الربيع:

النهاتياااااااة للجامعااااااااا الأوروبياااااااة 

 الأمريكية في بيرواوالجامعة 

: صدور نتاتج البكالورياا 2020صيف 

الدوليااة، المواعيااد النهاتيااة للتقااديم 

 .للجامعاا المحلية

 

الارشاد الجامعي وإنجازاا طلاب الصف 

 الخريج:

 :2020أول يلاث رساتل قبول لصف 

 زين أبو حجلة -

 وليد عنبتاو  -

 استين خلفج -

 

 إرشاداا عامة

 تذكير للطلاب أيناء عطلة الشتاء:

، ساواء التواصال خلاال العطلااا راجعيت -

كشااااافواا )كاااااريس أو  المدرساااااةمااااان 

جامعااا ال، وما إلى ذلاك( ومان العلاماا

فااي جميااع أنحاااء العااالم. ركااز علااى تلبيااة 

، ويمكاان أن شخصاايةالمواعيااد النهاتيااة ال

تساااااتمر الويااااااتا ي الاساااااتراتيجية بعاااااد 

 الاستراحة

 

 

تواصااالوا ماااع كاااريس مااان خلاااال:         · 

cakel@rfs.edu.ps 

 

الهدايا  احصلوا على

التذكارية الجديدة 

الخاصة بذكرى 

من عاما  150ال

متجر الهدايا 

التذكارية في 

 المدرسة الثانوية!
 
 

 زاوية مكتبة المرحلة الوسطى

مجمل المعرفة. إن الإدعاء، كما المكتباا هي أيقوناا يقافتنا، وترمز إلى "

يفعل البع  الآن، بأن الإنترنت يجعل المكتباا قد عفا عليها الزمن هو 

 ".أمر سخيف مثل قولنا إن الأحذية جعلت القدمين غير ضرورين

 

على الرغم من صعوبة الأمر، تبقى المكتباا خلال هذا العصر الرقمي 

 .ستكشاف والاكتشاف للطلابمكاناً مثيراً ومبدعاً وجذاباً للتعلم والا

 

 .كان شهر كانون أول هو شهر عيد الهالوين في مكتبة المدرسة الوسطى

 

 بموضوعة كتاب اءب ضمن مسابقة البحث عن كتاب، لقر تم تحد  الطلا

كانت طريقة تفاعلية ومسلية حتى يتسنى  قدالكتب السحرية والخيالية، و

 .كتبةللطلاب معرفة الكتب الموجودة على رفوف الم

إلى جانب الديكوراا والزينة الموجودة في المكتبة، استمتع الطلاب 

بعملياا البحث عن كلماا عيد الهالوين وحقاتا حول عيد الهالوين، وهو 

 .تقليد لا يتم الاحتفال به عادة في فلسطين

في مكتبة المدرسة الوسطى، سنحتفل في أ  تقليد أو حدث أو احتفال، 

دولي أو المحلي فقط لتغذية فضول ومتعة القراءة سواءً على التقويم ال

 .لدى الطلاب

تطوير عاداا القراءة الجيدة هو الهدف الرتيسي في مكتبة المدرسة 

الوسطى. لا يمكن تحقيا ذلك إلا بمشاركة الأساتذة وأولياء الأمور. 

سيتضمن برنامج المكتبة خلال الفترة القادمة على العديد من الأنشطة 

 .ا القراءة بين الطلابلتعزيز عادا

 

الرجاء متابعة وزيارة مكتبة المدرسة الوسطى، والبقاء على اطلاع لمعرفة 

 نشاطاتنا القادمة!

طلب مني الكتابة عن "السلام" لنسخة هذا الشاهر. ولمادة 

ناوتردام مان ال ةأسبوعين كنات أفكار فيماا أكتاب. أناا خريجا

، لاذلك مان المفتارن أن أشارح معناى قسم تعليم السالام

رمناا مان "السلام". أنا شخص أعيش في بلد محتل حيث حُ 

الكثير مان حقاوا الإنساان الأساساية وأعايش فاي منطقاة 

 فكيف نعيش بسلام؟نزاع. 

 

الكهربااء والماء إلاا يلاياة أياام فاي الأسابوع، لا نحصل على 

لا يمكننا الانتقال بحرية مان منطقاة إلاى أخارى و، مقطوعة

طارا. ياتم احتجااز الكثياار بسابب نقاا  التفتايش وحااواجز ال

قبل الإسراتيليين على أساس  ، منوكباراً  ، صغاراً من الناس

 ب. هذا مؤلم ومتع ، بينما ُيقتل آخرون. كليومي

 

 ع

 

، فإننا نشعر بالاذعر بادلاً مان ندما نسمع المفرقعاا النارية

الاحتفااال لأننااا نعتقااد أنااه هجااوم جديااد أو توغاال إسااراتيلي. 

م الاسااتقرار هااو هااذا الشااعور المسااتمر بعاادم الأمااان وعااد

حياة ونود أن نعايش ، نحن أناس نحب الالمهيمن. ومع ذلك

الاذ  نعايش  ل التاوتر، علاى الارغم مان كافي سلام. لاذلك

عان آليااا  اً فيه نتيجة لهذا الوضع، فإننا نأمل ونبحاث داتما

 للتكيف من أجل بقاتنا.

، نحااول إيجااد ملااذ فرنادز وبصفتنا معلماين فاي مدرساة ال

آمن للأجيال الشابة التي تعاني مما أساميه الإجهااد النااجم 

سالام. نعلمهام عن الصدمة. نحن نطور مهااراتهم للعايش ب

 ته، ومهااااراا التواصااال لممارساااحااال المشاااكلاا مهااااراا

كباااديل للعناااف. نحااااول خلاااا عقلياااة جديااادة ومختلفاااة 

ومساااعدة هؤلاااء الأطفااال علااى رنيااة الجانااب الااآخر ماان 

نااف والإذلااال فااي هااذا العملااة. هناااء شاايء آخاار غياار الع

، يتعلماااون كيفياااة التعبيااار عااان مشااااعرهم العاااالم. لاااذلك

 .وبع  السلام الداخلي

 ى الأطفال حتى يستطيعوا الاستمرارلد نبث الأمل 

 

 

 بقلم كارمن عبد الهادي -

الآن بإمكانكم الاشتراء 

عبر هذا بنشرتنا الشهرية 

 الرابط.

 أساسيةمديرة المدرسة الناتبة  – دأديل جرايسة عي

ما بدهم إياني  "،"قال لي أنت ولا حدا بحبك أصلاً "

 ،"راح يقول للكل ما يحكوا معي " ،"ألعب معهم

  ."بخاف منهيا لأنه دايما بهددني"

ير مثل من أطفالنا، وقد يث ىقد نسمع هذه الشكاو

الكثير من التسانلاا ذلك الخوف والقلا والغضب 

السؤال الأهم: ما هو دورنا في لدينا، ولكن يبقى 

مسار حّل هذه القضية كجزء فاعل في مجتمع 

التعّلم. فعندما نسمع من أطفالنا ان أحداً قد أزعجهم 

وجرحهم بكلمة ما، أو سلوء ما، فهل يمكننا أن 

نصف ذلك بأنه تنمر؟ لتحديد ذلك علينا معرفة ما 

 هو التنمر؟ ومن هو المتنمر؟ 

 

ذ  شخصاً آخَر بشكٍل إن المتنمَر هو شخص يؤ

متكّرِر وهو مدرء تماماً أنه يلحا الأذى به، ويقوم 

بذلك عمداً، وُيوِجُد أنماطاً مختلفة للسلوء المؤذ ، 

وقد يكون الشخص المتنمر ضخماً )جسديا( أو نحيفاً، 

ذكراً أو أنثى، أو ذو تحصيل أكاديمي جيد أو متدٍن 

 هو:  في المدرسة، إلا أن المشترء بين المتنمرين

يحب أن يمتلك القوة والسيطرة على  ●

 الآخرين

 يعتقد أنه يجب داتماً ان يكون منتصراً  ●

يعتقد أنه يجب أن يحصل داتماً على ما  ●

 يريد 

 غالباً ما يهين الآخرين ●

 يفتقر للتعاطف مع الآخرين ●

 تكرار السلوء المؤذ  ●

من هنا، نجد أنَّ هناء أربعة أنواع من التنمر هي: 

التنمر كالضرب والدفع والركل. و: التنمر الجسد 

: كاطلاا الألقاب على الآخرين والشتاتم اللفظي

: كعزل طالب التنمر الاجتماعيوالاستهزاء المتكرر. و

والتنمر آخر عن المجموعة، أو إطلاا الشاتعاا عنه. 

: يحدث على وساتل التواصل الاجتماعي الإلكتروني

 آخر. كالتهديد أو نشر مقاطع مصورة أو صور لطالب

أحياناً نشعر بالفخر والفرح بأبناتنا وبناتنا عند سماعنا 

أنهمين يلعبون دور قياد  في الصف والجميع 

يهابهم، إلا أن هذه الصفاا هي مؤشٌر ومنبٌه 

للاهتمام واستكشاف توجه هذه الصفاا القيادية، 

فالصفاا القيادية وحدها لا تصنع من القاتد قاتداً 

كد أّن هذه الصفاا القيادية لا ذو مبادئ، فعلينا التأ

 تستخدم لإضعاف شخص آخر. 

وبالرّغم من العمل على الحد من ظاهرة العنف 

عامة، والتنمر خاصًة كأحد أنما  العنف، إلا أنه خلال 

الأعوام القليلة الماضية، واجهنا تحديّاً كبيراً تجاه 

ذلك؛ بفعل التأيير القو  للألعاب الالكترونية التي 

تشغل جزءاً كبيراً من اهتمامهم، فباا أصبحت 

مرًة أخرى على أهمية العمل سّوياً؛ الحرص والتأكيد 

للتقليل من الوقت الذ  يمضيه أطفالنا على تلك 

 الأجهزة، وتحديداً الألعاب العنيفة؛ أولويًة ُملح لنا.

 

 .رفوف المكتبة فيالكتب الموجودة  التعرف علىللطلاب 

كلماا عيد الهالوين إلى جانب الديكوراا والزينة الموجودة في المكتبة، استمتع الطلاب بعملياا البحث عن 

 .وحقاتا حول عيد الهالوين، وهو تقليد لا يتم الاحتفال به عادة في فلسطين

في مكتبة المدرسة الوسطى، سنحتفل في أ  تقليد أو حدث أو احتفال، سواءً على التقويم الدولي أو المحلي 

 .فقط لتغذية فضول ومتعة القراءة لدى الطلاب

و الهدف الرتيسي في مكتبة المدرسة الوسطى. لا يمكن تحقيا ذلك إلا تطوير عاداا القراءة الجيدة هإن 

بمشاركة الأساتذة وأولياء الأمور. سيتضمن برنامج المكتبة خلال الفترة القادمة على العديد من الأنشطة 

 .لتعزيز عاداا القراءة بين الطلاب

 

 * معرفة نشاطاتنا القادمة!الرجاء متابعة وزيارة مكتبة المدرسة الوسطى، والبقاء على اطلاع ل

 نادين الحاج عبد -

، فإننا نشعر بالذعر بادلاً مان الاحتفاال لأنناا نعتقاد أناه هجاوم جدياد أو توغال عندما نسمع المفرقعاا النارية

حيااة ، نحن أناس نحب الم الاستقرار هو المهيمن. ومع ذلكإسراتيلي. هذا الشعور المستمر بعدم الأمان وعد

الاذ  نعايش فياه نتيجاة لهاذا الوضاع، فإنناا نأمال  ل التاوتر، على الرغم من كاونود أن نعيش في سلام. لذلك

 عن آلياا للتكيف من أجل بقاتنا. اً ونبحث داتم

 

، نحاول إيجاد ملاذ آمن للأجيال الشابة التاي تعااني مماا أساميه الإجهااد فرندز وبصفتنا معلمين في مدرسة ال

، ومهااراا التواصال حال المشاكلاا سلام. نعلمهم مهاارااالناجم عن الصدمة. نحن نطور مهاراتهم للعيش ب

كبديل للعنف. نحاول خلاا عقلياة جديادة ومختلفاة ومسااعدة هؤلااء الأطفاال علاى رنياة الجاناب  تهلممارس

علماون كيفياة التعبيار عان ، يتناف والإذلاال فاي هاذا العاالم. لاذلكالآخر من العملة. هناء شايء آخار غيار الع

 .بع  السلام الداخليمما نأمل أن يمنحهم مشاعرهم 

 ! *حتى يستطيعوا الاستمرار في قلب أطفالنا نبث الأمل هنا في مدرسة الفرندز نحن 

 

 

 تكرار السلوء المؤذ  ●

 

من هنا، نجد أنَّ هناء أربعة أنواع من التنمر هي: 

التنمر وكالضرب والدفع والركل.  :التنمر الجسد 

كاطلاا الألقاب على الآخرين والشتاتم  :اللفظي

كعزل طالب  :التنمر الاجتماعيووالاستهزاء المتكرر. 

والتنمر آخر عن المجموعة، أو إطلاا الشاتعاا عنه. 

يحدث على وساتل التواصل الاجتماعي  :الإلكتروني

 آخر. كالتهديد أو نشر مقاطع مصورة أو صور لطالب

 

أحياناً نشعر بالفخر والفرح بأبناتنا وبناتنا عند 

سماعنا أنهمين يلعبون دور قياد  في الصف 

والجميع يهابهم، إلا أن هذه الصفاا هي مؤشٌر 

ومنبٌه للاهتمام واستكشاف توجه هذه الصفاا 

القيادية، فالصفاا القيادية وحدها لا تصنع من 

كد أّن هذه الصفاا القاتد قاتداً ذو مبادئ، فعلينا التأ

 القيادية لا تستخدم لإضعاف شخص آخر. 

 

وبالرّغم من العمل على الحد من ظاهرة العنف 

عامة، والتنمر خاصًة كأحد أنما  العنف، إلا أنه 

خلال الأعوام القليلة الماضية، واجهنا تحديّاً كبيراً 

تجاه ذلك؛ بفعل التأيير القو  للألعاب الالكترونية 

تشغل جزءاً كبيراً من اهتمامهم، فباا التي أصبحت 

مرًة أخرى على أهمية العمل سّوياً؛ الحرص والتأكيد 

للتقليل من الوقت الذ  يمضيه أطفالنا على تلك 

 *الأجهزة، وتحديداً الألعاب العنيفة؛ أولويًة ُملح لنا.

 

 كانون ثاني 11

 ى الدوامعودة إلال

 

 كانون ثاني  20

 انتهاء الربع الثاني

 

 كانون ثاني  21

 بدء الربع الثالث

 

 

 

 

 التنُمر بين أطفالنا

 كانون أول 6

عشاء المدرسة الخير  بمناسبة ذكرى تأسيس 

 .المدرسة الخمسين بعد الماتة

 

 كانون أول 7

 (SAT 1المدرسة الثانوية: إمتحان )

 

 كانون أول 9

حتى للصفوف السادس  – امتحاناا نهاية الفصلبدء 

 .العاشر 

 

 كانون أول 14

المدرسة الأساسية: حفلة عيد الميلاد لطلاب مرحلة 

 .الروضة

 

 كانون أول 19 - 14

المدرسة الأساسية: حفلاا عيد الميلاد لطلاب 

 .المرحلة الأساسية

 

 كانون أول 21

 امتحاناا نهاية الفصل.المدرسة الثانوية: إنتهاء 

 

 كانون ياني 9 –كانون أول  23

 عيد الميلاد المجيدعطلة 

 

 كانون ياني 11

 عودة الى الدوام

 

 كانون ياني  20

 انتهاء الربع الثاني

 

 كانون ثاني  21

 بدء الربع الثالث
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