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םידעצ הרשע
םולשל ךוניחל

 .1תישיא אמגודכ היתפמא הלגנ
םישנאב םיפקומ םהשכ .ונלש תוגהנתהה תא תוקחל םיגהונ םידלי
הרוצה התואב םיביגמ םה ,תיתימא היתפמאב םהילא םיביגמו םתוא םיבהואש
.תומילאה תתחפהל תיתועמשמ תמרות הבר היתפמאש םיארמ םירקחמ .םירחאל
תרושקת"ב קסועה  www.cnvc.orgרתאב תיתפמא תרושקת לע דוע דומלל ולכות
Siegelלש Parenting from the Inside Outםירפסב םג ונייע ".המילא-אל
לש -The Way of Councilו  Marcy Axnessלש -Hartzell, Parenting for Peaceו
-Coil.ו Zimmerman

 .2תישיא אמגודכ םדאה ינב לכו תויוברתה לכ תא דבכנ
םיצור ונחנאש יפכ םירחאל סחייתנ .הכרעהו דובכל יוארו ,ידממ-בר ,ידוחייכ םדא לכ הארנו םיפיטואירטס ךירפנ
",ךומכ ךערל תבהאו" אוה תוינוגבר תויוברתב יתרבח הלועפ ףותישו דובכל ילאסרבינואה סיסבה .ונילא וסחייתיש
תא ופתש ,ףסונב -www.teachingvalues.com/goldenrule).ב ףסונ עדימ( "ךרבחל השעת לא ךילע אונשש המ" וא
םהרבא יבר ,ןהאק אהשדב ,הלדנמ ןוסלנ ,גניק רתול ןיטרמ ,ידנג לש םהיבתכבו הארשה יררועמ םירופיסב םידליה
 12לש המישר תלבקל .תומילא-יאו קדצ ,שפוחב ולגדש םירחא םירוביגו ,המאל יאלדה ,סבא'צ רזיס ,לשא עשוהי
 www.salsa.net/peace.רתאב ונייע ,םלועב םינוש םירוזאמ םולש תוליפת

ונלש תיבה

 .3ונתיבב םולשל םוקמ הנפנ
םינמזב טקש טלפמ ושמשיו ,םולשו תויטרפ לש השוחת םהל וקינעיש םיידוחיי תומוקמל םיקוקז םירגובמו םידלי
,הניפ וליפא וא רדח תויהל לוכי הז .תומילא תולועפ וא םילימל ליבוהל םילולע סעכו באכ לש תושוחת םהב
םע דדומתהל וא ללפתהל ,היצטידמ תושעל ,רהרהל לוכי החפשמ ןב לכ םהבו ,הבהאבו תוטשפב םיבצועמה
תא וארק .םיימינפה תושגרה יוטיבב עייסל ידכ הביתכו הריצי ירמוחב םוקמה תא דייצל יאדכ .תורעוס תושוחת
.םיפסונ תונויער תלבקל  Kim John Payneלש  Simplicity Parentingרפסה

 .4עבטב םולש אצמנ
םימעפ .שפנל רוזמ אוה עבטב יפויה .םכרדב עבטה תא רוקחל םהל ונת וא לויטל םידליה תא וחק .הצוחה ואצ
תא םידליב ררועמ עבטה .רצח לש הניפב םא וליפא ,תיבל ץוחמ םהלשמ רותסמ תומוקמ םיאצומ םידלי תובר
 Children and Natureרתאה אוה הלועמ עדימ רוקמ .הז ךרוצ ודבכ .םמצע ךותב ןנובתהלו רוקחל ךרוצה
Network www.childrenandnature.org.

 .5ישפוח יתריצי קחשמל ןמז הנפנ
םיריבגמו תונפקות םינתממ םייתרבח ןוימד יקחשמ .הנבומ יתלב יאמצע קחשמ לש בר ןמזל םיקוקז םידלי
,המחנ אוצמל ידכ ,תובצעו דחפ לש תושוחת םע דדומתהל ידכ קחשמב םישמתשמ םידלי .םידלי ברקב היתפמא
םיללהמ וא םידדועמש םיעוצעצמ וענמיהו םידליל םיעוצעצה תא הדיפקב ורחב .םירשק חתפלו םלועה תא רוקחל
 Teachers Resisting Unhealthy Children’s Entertainmentןוגראה .תומילא
.הנוכנ הרוצב םיעוצעצ רוחבל םירוהל עייסמה יתנש ךירדמ ןיכה )(www.truceteachers.org
 .6די תכאלמבו תונמואב םידליה תא קיסענ
תונמואב קוסיעה .תורצונש תויעבל םולש לש תונורתפ ןוימדב חתפל תלוכיה תא ונל ןיאשכ תשחרתמ תומילא
ידכ הב שמתשהל ןתינו ,הדמתהו תונלבס תדמלמ די תכאלמ ,ןכ ומכ .םידליה לש ןוימדהו הבישחה חופיטל עייסמ
– םינטקו םילודג םירבד רוציל םיבהוא םהו הניתנ לש הרישי היווחל םיקוקז םידליה .תובידנ םידליה תא דמלל
.םיקקזנ וא םירבח ,החפשמ ,םינכשל – םחל וא תויגוע ,ץעל םיטושיק ,םהלשמ םיפלק

םלועהו ונלש תימוקמה הליהקה

 .7רפסה תיבב םולשל ךוניחב ךומתנ
תישגר תיתרבח הדימלל תוינכות תועצמאב תונתשהל םילוכי םהיעוציבו םידימלתה תודמע ,רפסה תיבב םילקאה
ודדוע .םיסעכ להנלו םיפחד לע טולשל ,םייתפמא תויהל ךיא תוליעיב םידמלמש )(Social Emotional Learning
 Collaborative forןוגראה םע רשק ורצ .תישגר תיתרבח הדימלל תוינכות קזחל וא םייקל םכלש רפסה תיב תא
 Committee for Childrenםע וא ) www.casel.orgרתאב( Academic, Social and Emotional Learning
.םכידלי לש רפסה תיבל הלאכ תוינכות לע דומלל ידכ )(www.cfchildren.org

".8תיתחפשמ ןרק" םיקנ
.הפוקב ףסכ דיקפהל םילוכי םירבחו החפשמ ינב .תירוטאינימ תיתחפשמ ןרק – תומורתל תיב תרצות הפוק ורצ
ןוגרא דחי ורחב .סיכ ימד וא רכש ,תונתמ םילבקמ םהשכ תורשעמו תומורת תשרפה לע םידליה תא דמלל רשפא
וא תופירש ,תופצה לע תועידי שי רשאכ .םידליה רובע תישיא תועמשמ ול שיש הזכ ןוגרא ,ול םורתל וצרתש הקדצ
יכרוצ לע רתוי הבר תונכב םתיא ורבד ,ולדגי םידליהשכ .הפוקהמ המורתב ביגהל הלוכי החפשמה ,םירחא תונוסא
.עייסל םיכרד לעו םלועה
 .9םיימוקמה םיכרצה םע דדומתנ
ליגמ לחה .םיינעהו םיכנה ,םישישקה – הרזעל םיקוקזש םכלש הליהקב םישנאה םע חונב שיגרהל םידליל ורזע
ואדו .םידימלתל דואמ הליעומ המודכו םייח ילעב רעצל הדוגאה ,יוחמת יתב ,םילוח יתבב הדובע ,םייניבה תביטח
לוכי הליהקל תוריש .תולבלבמ וא תישגר םהל תושק תויווחה םהב םירקמב םידליה תא ךירדיש והשימ םש שיש
.םיכרעומ קיפסמ םישיגרמ אל םה ןהב תיתרבחו תילכלכ הקוצמב תונוכשב םילדגה רעונ ינבל דחוימב ליעי תויהל

 .10םלועב יונישל איבנ
יבחרב יתרבח יוניש םימדקמו ל"וחב םידליל םיעייסמה הקדצ ינוגרא לש תוליעפב םיברועמ תויהל רעונ ינב ודדוע
הנקב יבויח ןפואב עיפשהל רשפא ךיא םהל וארתו םתייווחל ץוחמש םלועה לע םתוא ודמלת ךכבו ,ץראה רודכ
תועצמאב םלועל ביבסמ םירחא םידלי ןיבל םידליה ןיב רשק ורצו םולשל תוגיגחב ופתתשה ,ןכ ומכ .ימואלניב הדימ
תונמוא תודובעו םיריש ,תוליפת רוציל םידליה תא ודדוע .רבמטפסב -21ב ם"ואה לש ימואלניבה םולשה םוי תוגיגח
.םולש לש םויל םוי לכ וכפה .םולשה ןעמל םהלשמ
,תיכוניח תיגולוכיספו תומילא תעינמל תיחמומ ,ןסנרוס ןראק ידי לע שדחמ חסונ : Alliance for Childhood.רוקמ
.תכמסומ תיתחפשמו תיגוז תלפטמ ,ןייטשנייו ןוסריאנש עפשו

