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  התפתחות הפסקה לשלביה

. אחת הסיבות להתנהגות סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים ישנן

  הגיע לפשרה.אלימה בין ילדים היא שהם אינם יודעים ל

. אחת הסיבות להתנהגות ישנן סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים

לדוגמה, כשמתפתח ויכוח . שהם אינם יודעים להתפשראלימה בין ילדים היא 

עות המכות, עד שאחד אינו מכניע את השני האלימות אינה ואחר כך מופי

  .מסתיימת

. אחת הסיבות להתנהגות ישנן סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים

. ילדים מגיל צעיר חווים היא שהם לא יודעים להתפשר אלימה בין ילדים

ויכוחים, מריבות ואף אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף 

במסגרת השלטון. אין להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מה 

לדוגמה, כשמתפתח שהם לומדים זה פתרון בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. 

ויכוח ואחר כך מופיעות המכות, עד שאחד אינו מכניע את השני האלימות 

  ., גם אם האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החוליםאינה מסתיימת

. אחת הסיבות להתנהגות ישנן סיבות רבות הגורמות לאלימות בחברת הילדים

. ילדים מגיל צעיר חווים שהם לא יודעים להתפשרהיא אלימה בין ילדים 

ויכוחים, מריבות ואף אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף 

ה במסגרת השלטון. אין להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מ

לומדים זה פתרון בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. לדוגמה, כשמתפתח שהם 

יע את השני האלימות נויכוח ואחר כך מופיעות המכות, עד שאחד אינו מכ

המטרה  אינה מסתיימת, גם אם האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החולים.

דים ובבתי שלנו היא לחנך לפשרה מגיל צעיר, ויש להקפיד על כך בגני היל

  הספר. בגיל זה יש עדיין סיכוי לעצב ילד/ה וללמדו לחיות חיי חברה נכונים.

לאחרונה רבו מקרי האלימות בבתי הספר. ישנן סיבות רבות הגורמות 

היא . אחת הסיבות להתנהגות אלימה בין ילדים לאלימות בחברת הילדים

מריבות ואף . ילדים מגיל צעיר חווים ויכוחים, שהם לא יודעים להתפשר

אלימות במסגרות שונות: במשפחה, בין שכנים ואף במסגרת השלטון. אין 

לומדים זה פתרון להם דוגמות לדרכי פתרון בדרך של פשרה, וכל מה שהם 

בכוח בין אם הוא פיזי או מילולי. לדוגמה, כשמתפתח ויכוח ואחר כך מופיעות 
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סתיימת, גם אם יע את השני האלימות אינה מנהמכות, עד שאחד אינו מכ

האחד נפגע קשה וצריך לפנותו לבית החולים. המטרה שלנו היא לחנך לפשרה 

מגיל צעיר, ויש להקפיד על כך בגני הילדים ובבתי הספר. בגיל זה יש עדיין 

  לחיות חיי חברה נכונים.וללמדו סיכוי לעצב ילד/ה 

 


