
 

على   "،التعلیم الواعي بالصدمات" الوصول إلى القدرة على رفع في تعزیز بناء السالم من خالل  reGenerationتتمثّل مھّمة 
روضة أطفال ومدرسة ابتدائیة وثانویة  200قرابة توجد حین  لألطفال في مناطق األزمات في إسرائیل. ففي، غرار منھج والدورف
لمواطنین الفلسطینیین في طفال فقط ثالث ریاض أطفال ومدرسة ابتدائیة واحدة ألفإن ھنالك ، في البالد عبریة لألطفال الیھود

الفلسطینیین من مواطني إسرائیل. بین أوساط والدورف إلى إدراك التحدیات التي یواجھھا نمو  reGenerationإسرائیل. لقد سعت 
"سد الفجوة: زیادة إمكانیة   بتفصیل النتائج التي توصلت إلیھا عبر أبحاثھا في: reGeneration شھر من البحث، قامت 21وبعد 

 .  " الوصول إلى التعلیم الواعي بالصدمة لدى المواطنین الفلسطینیین في إسرائیل، من خالل تربیة والدورف
 :لعربي في إسرائیل فیما یلي ملخص مختصر لنتائج التقریر فیما یتعلق بنمو حركة تعلیم والدورف ا

ھنالك خمسة عوائق رئیسیة تمنع توّسع تعلیم والدورف العربي، وھي تؤثر على كل مرحلة من مراحل مؤسسة والدورف التعلیمیة.  
وتؤثر ھذه التحدیات بشكل سلبي وغیر متناسب على الفلسطینیین من حملة الجنسیات اإلسرائیلیة، الذین یحاولون توسیع الخیارات 

  م.ألطفالھ التعلیمیة
 

 : معیقات نمو والدورف العربي في إسرائیل
 

یل، تحیزات منھجیة وفردیة لدى   :: التحیّزات الحكومیة الممنھجة والفردیة1العقبة رقم  ئ نیون في إسرا فلسطی ل ا یواجھ 
تسجیل مبھمة،   ل ا ة  ی دیة. فعمل ل ب ل یم وا عل ت ل یة وا ترب ل ا لدورف لدى وزارة  تھم تسجیل حضانة أو مدرسة وا ول محا

یة نفسھا   عمل ل ا ة، كما أن  دار حصرا ب وھي متغیرة بصورة مفاجئ ُ لدى  ت ا  عبریة، مما یخلق حاجزا لغوی ل ا غة  ل ل ا
فلسط  ل ی ا ن ئیل. كما  ی ی ّن لدى  ن في إسرا تي قد  أ ل ا لدورف  ز ضد مؤسسات وا ّ دیة أیضا تحی ل ب ل ا عدید من مسؤولي  ل ا

یات  ن لمیزا ا لمحلیة على  ا ة  لحكومی ا لمدارس  ا افس مع  ن  .تت
 

بما أن التمویل الحكومي اإلسرائیلي غیر كافي، تجد مؤسسات والدورف  جمع التبّرعات في مواجھة الفقر المجتمعي:: 2 العقبة رقم
ذات دخل  التجمعات السكنیة الفلسطینیة في إسرائیل غالبا ما تكون لجمع األموال من أجل تغطیة جمیع التكالیف. مضطّرة نفسھا 

 یمكنھا توفیر تمویل إضافي من دافعي الضرائب المحلیین.منخفض بحیث ال 
 

على العكس من مدارس والدورف العبریة، فإن على  :مصاعب توظیف معلمین من الفلسطینیین العرب في إسرائیل: 3 العقبة رقم
معلم، صاغتھا وزارة التربیة والتعلیم بصورة مرتبة زمنیا.   14000مدارس والدورف العربیة توظیف معلمین من قائمة انتظار تضم 

ھذه القائمة إال إذا كان لدى المتقدم لوظیفة التعلیم أوراق اعتماد واسعة النطاق، وھو أمر ال یمكن لمدارس والدورف العربیة تجاوز 
 .نادر بسبب عدم القدرة على تحمل التكالیف، والحواجز اللغویة، والتحدیات األخرى

 
غالبا ما یكون  :الخصائص الثقافیةعدم القدرة على تدریب المعلمین، وعدم كفاءة ھذا التدریب بحیث یتواءم مع : 4 العقبة رقم

مواءمتھ ثقافیا مع الفلسطینیین العرب في إسرائیل. إن مؤسسات عدم تدریب المعلمین وفقا لمنھج والدورف غیر متاح، إلى جانب 
متوفّرة ر والدورف العربیة بحاجة إلى معلمیھا لكي تدرك أسس تربیة والدورف بلغتھا األم، لكن برامج تدریب والدورف بالعربیة غی

الذین  باللغة العربیة. ناھیك عن كون تكلفة تدریب معلمي والدورف أیضا بعیدة عن متناول معظم الفلسطینیین العرب في إسرائیل، 
 تعیش أسرھم غالبا على حافة الفقر.

 
یقع عبء وھنالك نقص صارخ في موارد والدورف المتوفرة باللغة العربیة. : ارتفاع مخاطر تعّرض المعلّم لإلرھاق: 5 العقبة رقم

سّد ھذه الفجوة في توافر الموارد على عاتق معلمي والدورف العرب الحالیین الذین یتعیّن علیھم ترجمة موارد المتوفرة من العبریة  
كاھل المعلّمین بعبء عمل إضافي كبیر، األمر . یثقل ھذا لإسرائیإلى العربیة وتكییفھا بحیث تتواءم مع ثقافة الفلسطینیین العرب في 

 تعّرضھم لإلرھاق. ویزید من خطر



 
 

2 
 

 أجرتھاعنھا خالل المقابالت التي برزت  تحوي منّصة نمو والدورف العربي سبع فرص قابلة للتنفیذ، مستمّدة من االحتیاجات التي 
reGeneration Education.  والدورف في التجمعات السكانیة لزیادة انتشار من شأن ھذه اإلجراءات أن ترسي أساسا قویا

 .العربیة في إسرائیل خصوصا، وعبر أرجاء العالم العربي عموما

 : الفرص الكامنة لدعم نمو والدورف العربي في إسرائیل
عدم وجود مواد والدورف الشاملة باللغة العربیة إلى خلق انفصال ما بین منحة   یؤّدي والدورف:ترجمة مواد : 1 الفرصة رقم

والدورف المكثفة، بما فیھا كتیبات تدریب المعلمین، واستراتیجیات مشاركة أولیاء األمور، والمواد التعلیمیة، وغیرھا، وما بین 
 مؤسسات والدورف العربیة وتلك ثنائیة اللغة في إسرائیل.

 
سیؤدي تطبیق التطویر المھني اإلضافي للمعلمین الفلسطینیین في إسرائیل، حول  : عرض تطّور مھني موائم ثقافیا: 2رقم الفرصة 

التقاطع القائم ما بین والدورف والثقافة العربیة الفلسطینیة، إلى توفیر معرفة مؤسسیة أكبر بشأن الثقافة العربیة في والدورف،  
 . ورف العربيوتخفیف األعباء على معلم والد

 
 

نظرا للفقر المتفّشي في أوساط المجتمع الفلسطینیین في إسرائیل، ستحتاج  :قدرة المدرسة على جمع التبرعاتزیادة  :3 الفرصة رقم
والمؤسسات ریاض األطفال والمدارس العربیة العاملة وفقا لمنھاج والدورف إلى إرساء استراتیجیة لضمان الدعم المالي من المجتمع 

 . الخیریة في إسرائیل والخارج
 

نموذجا أكثر شموال ونجاعة لتفعیل المزید من أولیاء  إن :إشراك أولیاء األمور الجدد من الفلسطینیین في إسرائیل :4 الفرصة رقم
 . األمور سیتیح المجال أمام المزید من أولیاء األمور الفلسطینیین من مواطني إسرائیل، للتواصل بصورة أكثر تفانیا مع والدورف

 
جدید من الریادیین العرب لوالدورف. قد للقیادة تعمل على إعداد جیل دفیئة للریادة: إنشاء دفیئة والدورف عربیة  :5 الفرصة رقم

یكون المشاركون معلمون مھتمون بتولي مھام إداریة جدیدة، أو إداریون معنیون بمزید من التطور المھني، أو حتى أفراد یسعون في  
 .إنشاء مؤسسات والدورف عربیة جدیدة

 
تقاوم العدید من المجالس المحلیة  : البلدیة ووزارة التربیة والتعلیمالتعامل بصورة استباقیة مع كل من السلطات : 6 الفرصة رقم

وزارة التربیة والتعلیم إقامة مؤسسات والدورف جدیدة. یمكن التخفیف من ھذا التحدي من خالل المشاركة االستباقیة  وومسؤول
 المدن والبلدات.والمتّسقة من خالل عقد االجتماعات مع سلطات البلدیة ووزارة التربیة والتعلیم في 

 
بین   :توفیر المنح الدراسیة للفلسطینیین العرب في إسرائیل، لیتم تدریبھم في والدورف :7 الفرصة رقم یمثل نقص المعلّمین المدرَّ

من قبل والدورف لدى الفلسطینیین من سكان إسرائیل، تحدیا كبیرا أمام الحفاظ على مؤسسات والدورف القائمة، ونمو حركة 
والدورف عربیة أكبر. إن المنح الدراسیة أو صندوق منح دراسیة للفلسطینیین من سكان إسرائیل، لغرض دراسة والدورف في  

 الجامعات المعتمدة، من شأنھ أن یسمح لحركة والدورف العربیة بالتوسع لتلبیة احتیاجات ھذا المجتمع.


