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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

(" تكون تعليمات المدير العام الواردة في منشورات المدير العام ملزمة للمديرين 1973)
 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفًقا لها.

تسهيال لكم، ترّكز هذه الكّراسة األنظمة التي  نشرت في نفس الشهر الذي أصدرت فيه. 
خر على أنظمة ومع ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت التي تحدث من وقت آل

المدير العام، تقع المسؤولّية على مستخدم هذه الكّراسة لفحص فيما لو تّم إجراء تغيير 
منذ إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب إتّباع 

  التوجيهات األكثر تحديثًا حول كّل موضوع.
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ساعات العمل في المؤّسسات التربويّة الرسمّية في دولة 
  إسرائيل

 

 .2017كانون األّول  4ابتداًء من  :المفعول ساري

 .2017كانون األّول  4: تاريخ النشر

تفتيش وزارة إشراف الواقعة حتت  املرحلة اإلعداديّة، ومدارس املراحل العلياالرمسّية و  املؤّسسات الرتبويّة :ينطبق على
 كّل األوساط.  اخلاّصة( يف واملؤّسسات الثقافّيةاة سات املعفّ املؤسّ الرتبية والتعليم )باستثناء 

 خالصة:

وزارة الرتبية والتعليم )باستثناء واقعة حتت إشراف ة البويّ سات الرت املؤسّ  يفالعمل تُفّصل هذه التعليمات ساعات 
 .صيامام الام الذكرى وأيّ أيّ  يف األعياد، يف، يف الدوام، عند افتتاح العام اخلاّصة( واملؤّسسات الثقافّيةاة سات املعفّ املؤسّ 

، اتاالعتبار التغيّ بعني ساعات العمل، مع األخذ  حول موضوعات وجيهتاملراحل العمريّة، ال جلميعتُرّكز التعليمات، 
الصيام يف أيّام  الدين، مثل تقصي اليوم الدراسيّ شؤون قة ب عن االحتياجات املتعلّ فضًل  املفهوم الذايّت، واملرونة الرتبويّة،

لتعليم كما جيب يف الطبقات بكيفّية تأدية ا ،اأيضً  ،ق التعليمات. وتتعلّ والبدويّ  والتعليم العربّ  يف التعليم الدينّ 
 املمتحنة بامتحانات البجروت.

ا للمراحل م املعلومات وفقً ، تقدّ عاديّ ويف التعليم ال .والتعليم اخلاصّ  عاديّ التعليم ال -نوع التعليموفق م املعلومات تقدّ 
. مع ذلك، على الرغم االبتداييّ  فوقوالتعليم  يف التعليم االبتداييّ  وبعد ذلك ، يف التعليم قبل االبتداييّ اًل ة: أوّ العمريّ 

 بأكمله. توجيهات عّدة منها مشرتكة جلهاز التعليم فإنّ  ة،ا للمراحل العمريّ من تقدمي املعلومات وفقً 

 مديري املدارسمّتت ملءمة املنشور وفًقا ملفهوم الذاتّية اّليت متنح  ات في التعليمات السابقة في نفس الموضوع:تغيير 
على  . وبناءً صفّ ام العمل خارج الديد أيّ مواعيد احلصص، مّدهتا، مواعيد االسرتاحات ومّدهتا، وحتيار يف اختاحلرّيّة 

العام  على مدار صفّ خارج ال تعليمام الوعدد أيّ  ،صفّ داخل ال تعليمام العدد أيّ ت ديت حدّ الّ  قوايمال تذفذلك، حُ 
 .الدراسيّ 

 

 استبدال.الوضعّية: 

 السابقة التالية: هذا المنشور يلغي المناشير
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يف املؤّسسات الرتبويّة الرمسّية يف دولة  ساعات العمل"(, א)12/עד يف منشور التعليمات الثابتة 82-3.7 بند -
 "إسراييل

عدم إجراء التعليم يف ساعة الصفر لتجّنب سفريّات (, "א)4/נטيف منشور التعليمات الثابتة  1-3.3 بند    -
  مزدوجة" 

ساعات العمل يف رياض األطفال وصرف التلميذ قبل (, "א)1/עגيف منشور التعليمات الثابتة  72-3.7 بند -
  انتهاء اليوم التعليمّي" 

  وما يليها" 8بدء التعليم من الساعة  -إلغاء حّصة الصفر(, "א)2/סדيف منشور التعليمات الثابتة  41-3.7 بند -

  أيّام" 6أسبوع تعليمّي من (, "א)5/תשסيف منشور التعليمات الثابتة  8-3.7 بند -

  الدراسّي"تعليم يف رياض األطفال يف األيّام األوىل من العام , "1/מחيف منشور املدير العاّم  14 بند -
 " مّدة احلصص, "8/להيف منشور املدير العاّم  176 بند -

 " يف املدارس اخلاّصة مّدة احلصص , "5/יטيف منشور املدير العاّم  74 بند -

 " حصص موصولة, "8/יחيف منشور املدير العاّم ' א809 بند -

 شير سارية المفعول في المواضيع ذات صلةامن

يف رياض  "األفق اجلديد" إجراءات تفعيل إصلح(, "א)9/עבيف منشور التعليمات الثابتة  43-3.1 بند -
  ، يف املدارس االبتدايّية واإلعداديّة"األطفال

يف رياض  للمربّيات ساعات العمل وعلوة اإلدارة "، (א)1/עגيف منشور التعليمات الثابتة  73-3.7 بند -
  يف الوسط غي اليهودّي".  "األفق اجلديد" يف عهد األطفال،

 

 الجهة المسؤولة: .1

 ة الرتبويّة.دار اإل اسم الوحدة: . أ
 مدير قسم أ للرتبية قبل االبتدايّية صاحب الوظيفة: . ب
 5603259/61-02 رقم التلفون: . ت
, preschool@education.gov.il: عنوان البريد اإللكترونيّ  . ث

yehuditka2@education.gov.il 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-7/horaotkeva/k-2014-12-1-3-7-82.htm
mailto:preschool@education.gov.il
mailto:yehuditka2@education.gov.il
mailto:yehuditka2@education.gov.il
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 الجهة المسؤولة:. 2

 ة الرتبويّة.دار اإل اسم الوحدة: . أ
 للتعليم فوق االبتداييّ  أمدير قسم  صاحب الوظيفة: . ب
 5603283/4-02, 6896009/10-03 رقم التلفون: . ت
 dasibe@education.gov.il :عنوان البريد اإللكترونيّ  . ث

 

 الجهة المسؤولة:. 3

 ة الرتبويّة.دار اإل اسم الوحدة: . أ
 مدير قسم التعليم اخلاصّ  صاحب الوظيفة: . ب
 5603973-02 رقم التلفون: . ت
 special_education@education.gov.il :عنوان البريد اإللكترونيّ  . ث

 

 فهرس الموضوعات

 عامّ  .1
 ساعات العمل يف التعليم قبل االبتداييّ  .2

  ساعات العمل يف مؤّسسات التعليم االبتداييّ  .3

 اإلعداديّة والثانويّةيف املرحلة  – ساعات العمل يف مؤّسسات التعليم فوق االبتداييّ  .4

 ساعات العمل يف مؤّسسات التعليم اخلاصّ  .5

 ملحق .6

  عامّ  .1

واملؤّسسات اة سات املعفّ املؤسّ )باستثناء وزارة الرتبية والتعليم ُتشرف عليها يت ة الّ بويّ سات الرت املؤسّ تشمل 
ويف التعليم اخلاّص حّّت سن ) ةسن 18وحّّت  3اّلذين ترتاوح أعمارهم بني  اخلاّصة(، وتشمل التلميذ الثقافّية

mailto:dasibe@education.gov.il
mailto:special_education@education.gov.il
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عاًما من التعليم اإللزامّي  15ومتنح التلميذ يف إسراييل  ،تعمل املؤّسسات التعليمّية وفًقا للقانون. سنة( 21
 اجملّايّن. ويطّبق تدرجييًّا قانون التعليم اإللزامّي اجملّايّن يف السنتني األوىل والثانية.

 واملؤّسسات الثقافّيةاة سات املعفّ املؤسّ )باستثناء وزارة الرتبية والتعليم ُتشرف عليها يت ة الّ بويّ سات الرت املؤسّ تكون 
 -ةوالتعليميّ ة ة والعاطفيّ تعزيز اجلوانب الرتبويّ من أجل ة والتزام وتعمل مبسؤوليّ ، اخلاّصة( مفتوحة أمام اجلميع

 .واالجتماعّية وتقليص الفجواتتلميذ وتلميذ، وحتسني حتصيلهتم التعّلمّية  كلّ القيمّية ل

 ،البشريّ ، املاّدّي، واملورد اإلداريّ ، الرتبويّ  بضمنها اجلانب، عّدة مرّكباتة من سة التعليميّ إدارة املؤسّ  شّكلتت
جيب أن  ،يف الوقت نفسه ة، ولكنسة التعليميّ املؤسّ السايدين يف لنتظام للنظام ولة كبية يّ ذلك. هناك أهّ  غيو 

 .بشكل خاصّ سة مؤسّ  حتياجات كلّ وفًقا النة و ومر  تكون هناك ملءمة جيب أن ،كم تعريفهاوحب ،هر أنّ نتذكّ 

 عن تنظيم ة، فضًل سة التعليميّ ومدى ملءمته للمؤسّ الثابت إجياد توازن بني االنتظام هتدف هذه التعليمات إىل 
 .شكل واضحساعات العمل ب

 ان ختطيطً كّ متُ الستقرار والنظام، و باا لق شعورً خت، و لشأنمجيع أصحاب ااستعداد ة من زمنيّ الداول اجلمعرفة مُتّكن 
 والدراسة. رتابة العملل سهّ تُ و  ،من قبل مدير املدرسة تعليمّيةام اليّ ا ذاتيًّا لألوتنظيمً 

ة. الثانويّ وحّّت إهناء املدرسة من رياض األطفال بدءًا ، ناجع تطمح وزارة الرتبية والتعليم إىل إنشاء تواصل تربويّ 
سات قة بساعات العمل يف املؤسّ ته وتركيز مجيع اإلجراءات املتعلّ برمّ  جهازنشر إجراءات مشرتكة للإّن عملّية 

ة سات الثقافيّ اة واملؤسّ سات املعفّ اليت تشرف عليها وزارة التعليم )باستثناء املؤسّ و دولة إسراييل يف ة التعليميّ 
 .طوةمن شأهنا أن تسهم يف هذه اخل ة(خلاصّ ا

 

 ساعات العمل في التعليم قبل االبتدائيّ  .2
 عامّ  2.1

للروضة يف الرياض العاديّة والرياض ضمن برنامج اليوم املطّول  ساعات العمل يفّصل هذا املنشور
يفّصل . م.و ام الصام الذكرى وأيّ أيّ  األعياد،، الدوام ،عند افتتاح العام ( مبا يف ذلك:א"יוח בגני)

املنشور احلاالت اّليت من املمكن فيها املوافقة على صرف ُمْبِكر للتلميذ، واإلجراءات للمصادقة 
 على ذلك، ويشمل أيًضا توجيهات جللب التلميذ إىل الروضة وإعادهتم إىل البيت. 

 بداية السنة 2.2
 في الرياض اإللزامّية 2.2.1

التعليم بانتظام بني الساعات يُعقد  ،التعليم اإللزاميّ  سنّ يف  يف رياض األطفال . أ
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ُيسمح لألهل الراغبني يف اصطحاب أوالدهم . ، منذ اليوم األّول14:55 -7:55
 مبّكرًا  بالتنسيق مع املربّية. 

يُعقد التعليم على  3-4يف رياض األطفال اّليت يرتادها أطفال ترتاوح أعمارهم بني  . ب
 النحو التايل: 

 7:55-10:00 يف ساعات: يف اليوم األّول من اليوم الدراسيّ  (1
 7:55-11:00 يف ساعات: يف اليوم الثاين من اليوم الدراسيّ  (2
 بدًءا من اليوم الثالث وما يليه تنتظم الدراسة كما جيب. (3

سنة يتواجدون يف الذين األطفال الّ  ا ورد يف الفقرة )ب( أعله، فإنّ على الرغم مّ  . ت
. 14:00 الساعة ل حّّت وم األوّ الي ذمن الروضةاألطفال يبقون يف  وضةثانية من ر ال

 ُيسمح لألهل الراغبني يف اصطحاب أوالدهم مبّكرًا بالتنسيق مع املربّية. 
يف أّي حال يداوم طاقم الروضة يف رياض األطفال منذ اليوم األّول حّّت هناية اليوم  . ث

 الدراسّي.
 في الرياض ضمن برنامج اليوم المطّول 2.2.2

ساعة يبتدئ من األسبوع األّول للتعليم حبسب التدريج  45األسبوع التعليمّي املكّون من 
 املفّصل التايل: 

 .14:00يف الساعة  تعليمنتهي الي، ل والثاين من العام الدراسيّ األوّ  نييف اليوم . أ
 -7:55بدًءا من اليوم الثالث وما يليه يُعقد التعليم بانتظام، بني الساعات:  . ب

16:00.          
 يداوم طاقم الروضة يف رياض األطفال منذ اليوم األّول حّّت هناية اليوم الدراسّي. . ت

 عمل رياض األطفال االعتياديّةساعات  2.3
 عامّ  2.3.1
تربوّي منظّم وفق جدول زمّن خمّطط، يلّّب  -رياض األطفال هي إطار تعليميّ  . أ

بالعموم. إن خروج احتياجات كّل طفل على حدة واحتياجات جمموعة األطفال 
 األطفال من روضة األطفال قبل هناية اليوم الدراسّي من شأنه أن يعرقل النشاط التعليميّ 
والسلوك الروتيّن. ولذلك، ال ينبغي صرف األطفال من رياض األطفال قبل هناية اليوم 

دة الدراسّي. وتتّم املوافقة على الصرف املبّكر لألطفال من الروضة يف احلاالت احملدّ 
 .الحًقا

 :يف الروضة يوم الدراسيّ ال ايةهنساعات بداية و  إليكم . ب
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وينتهي يف الساعة  7:55يبدأ اليوم الدراسّي يف رياض األطفال يف الساعة  .1
 .12:45، ويوم اجلمعة ينتهي يف الساعة 14:00

يف روضة األطفال حيث يسي هناك برنامج يوم تعليمّي مطّول، يبدأ اليوم الدراسّي  .2
، ما عدا يوم اجلمعة، إذ ينتهي اليوم 16:00وينتهي الساعة  7:55الساعة يف 

 .12:05الدراسّي يف الساعة 
 
 انتهاء اليوم الدراسيّ األطفال قبل  صرف 2.3.2

قبل هناية  مبّكرًا من الروضةاألطفال  صرفاملوافقة على  تمّ ت، املفّصلة التاليةيف احلاالت 
 وموافقة الوالدين:جراءات متاشًيا مع اإل، اليوم الدراسيّ 

 أقلمالت صرف بهدف . أ

هم أهّنم حباجة إىل مزيد من ؤ ذين يشعر آباالّ من أجل صرف مبّكر من الروضة لألطفال 
 الوقت للتأقلم مع إطار اجلدول الزمّن الكامل للمدرسة، جيب التعامل كما هو مفّصل:

 .13:30يتّم صرف األطفال يف الساعة  .1
بتعبئة منوذج طلب )انظروا امللحق ت( والتوقيع عليه. يقوم أولياء أمور األطفال  .2

 ويتّم حفظ النموذج يف ملّف إدارة الروضة.

يتّم الصرف مبّكرًا خلل األسبوع األّول على األقّل. يف حال يقّرر الوالدان، بعد فرتة 
القيام بذلك بواسطة  االتأقلم، إعادة طفلهما إىل إطار اليوم الدراسّي الكامل، ميكنهم

 ليغ مربّية الروضة.تب

 (לצהרוניםإلى برنامج الظهيرة ) نقلهم يتمّ  اّلذين األطفال . ب

خبصوص صرف مبّكر من الروضة لألطفال اّلذين يتّم نقلهم يف جمموعة لربنامج 
الظهية، ويكون شخص بالغ من طرف الربنامج مسؤواًل عن إخراجهم من الروضة 

 التعامل كما هو مفّصل:ومرافقتهم إلطار برنامج الظهية، جيب 

 .13:30يف الساعة  برنامج الظهيةنقلهم إىل  ذين يتمّ األطفال الّ صرف  يتمّ  .1
يه ويتّم عل عي)انظر امللحق أ( والتوقتعبئة منوذج طلب أمور األطفال ب اءيأوليقوم   .2

 .لروضةإدارة ا النموذج يف ملفّ  حفظ
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 صرف مبّكر لمّرة واحدة . ت

إذا لزم األمر لصرف أحد األطفال من الروضة قبل انتهاء اليوم الدراسّي، يأيت أحد 
 يف حالأولياء األمور أو َمن مّت إرساله من قبل أولياء األمور الصطحاب الطفل. 

 .ع منهماتقدمي توكيل موقّ  ماني عليهآخر ألخذ طفلهما، يتعّ  ان شخصً االوالد أرسل

 واستثنائّية خاّصة حاالت . ث

إىل علج  اّلذي حيتاجة للطفل يّ ، مثل مشاكل صحّ يّيةواالستثنا اخلاّصة حلاالتا يف
ى تلزم خر أ ة، ويف حاالت استثناييّ يقّدم له خارج الروضة خلل ساعات عمل الروضة

إخراج الطفل من الروضة قبل انتهاء اليوم الدراسّي ميكن التوّجه بطلب للمفّتش/ ـة 
من الروضة قبل انتهاء اليوم لطفل للصرف املبّكر لعلى املوافقة  لمن أجل احلصو 

 الدراسّي.

الصوم وآخر يوم في  الذكرى، أيّام يوم في األعياد، في إنهاء التعليم في األيّام الخاّصة:  2.2
 التعليم
  في األعياد 2.4.1

 

إشراك أولياء األمور يف احتفاالت رياض األطفال له مساهة هاّمة للطفل، لعايلته،  . أ
األطفال واجملتمع. هتدف االحتفاالت املشرتكة إىل خلق جّو من الصداقة وحياة رياض 

بني األطفال وأولياء األمور واملعّلمني، وتشجيع املشاركني على تبادل اخلربات املتعّلقة 
بالعيد. لذا من املستحسن إشراك أولياء األمور يف مناسبات األعياد يف الروضة على 

 مدار العام الدراسّي.
حتفاالت مبشاركة أولياء األمور تكون بالتنسيق معهم، وتُنّسق مواعيد إجراء اال

االحتفاالت بني املربّية وأولياء األمور يف اجتماع أولياء األمور، ويتّم حتديدها بالتنسيق 
 مع غالبّية املشاركني. ميكن أيًضا ترتيب مواعيد االحتفاالت مع جلنة اآلباء املنتخبة.

ولياء األمور يف رياض األطفال ينتهي دوام الروضة يف الوقت عشّية االحتفاالت مع أ . ب
، وينتهي دوام (א"יוח)العادّي، أيًضا يف الروضة اّليت تسي حبسب برنامج اليوم املطّول 

 التعليم يف الساعة العاديّة، أيًضا، يف الروضة اّليت تقيم احتفااًل يف فرتة ما بعد الظهر.
 في أيّام الصيام 2.2.3

 العربّي والبدويّ في الوسط  . ب
تصوم شهر "رمضان" يت يف املدارس الّ ال رياض األطفينتهي الدوام الدراسّي يف  .1
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 .13:30وليس قبل الساعة  ،يف املدرسة ةالسادس احلّصةهناية عند 
 8:00يف الساعة تابعة للمدارس رياض األطفال غي ال يبدأ الدوام الدراسّي يف .2

 .13:00نتهي يف الساعة يو  اصباحً 
شكل منتظم، ال تنتمي مربّياهتا للديانة اإلسلمّية بيت رياض األطفال الّ  تعمل .3

إخراجهم من أطفاهلم اصطحاب ذين يرغبون يف الّ  أولياء األمورن بينما بإمكا
 .13:00يف الساعة الروضة 

"األفق اجلديد" واليوم  ال اّليت تعمل بنظامرياض األطفينتهي الدوام الدراسّي يف  .4
 .14:00يف الساعة ل طوّ امل الدراسيّ 

 في اليوم األخير من العام الدراسيّ  2.2.2

 .14:00يف اليوم األخي، يتّم التعليم بشكل اعتيادّي حّّت الساعة 

 جلب التالميذ إلى الروضة وإعادتهم إلى بيتهم 2.2
دون  طفل إىل منزله يف هناية اليوم الدراسيّ  إرسالالطفل إىل روضة األطفال أو يتّم جلب ال  2.5.1

مبرافقة  إىل الروضة وصرفهم من الروضةاألطفال لب أحد الوالدين. جل من طرف رافقة وكيلم
 يف امللحق د أدناه. "األطفال منيم ألطبمؤّسسة "توصيات  وا، انظر أخوة صغار

من  الدوام الدراسيّ وإعادهتم بعد  الروضة صباًحا وإدخاهلم إىلاألطفال تقع مسؤولّية جلب 
إىل  اأطفاهلم ال يُبكر الولدان جبلبالوالدين فقط. مدخل الروضة وحّّت البيت على عاتق 
 ةر يمد یلع بجي الدوام. يف أخذهم بعد  انر يتأخّ  رياض األطفال قبل ساعة االفتتاح وال

على وينبغي  ،العام الدراسيّ  ةيبدا منذذا املوضوع ا هباألمور إشعارً  اءيولأل رسلتالروضة أن 
 .الدراسيّ  بالعامبدء قُبيل ال، ألولياء األمورل اجتماع أوّ  مر يفد هذا األؤكّ تأن كذلك  املربّية

، بداية العام الدراسيّ  منذمور، ألأولياء امن توقيع ينبغي على مربّية الروضة أن حتصل على  2.5.3
 النموذج الوارد يف امللحق ب أدناه.شاكلة على 

 

  في مؤّسسات التعليم االبتدائيّ  ساعات العمل .3
 عامّ  3.1

تشي دراسات التعّلم والتقييم الدولّية إىل أهّّية استخدام مورد الزمن، أّي ساعات التعّلم األسبوعّية، 
جيب العمل على . ودفع التحصيلت التعّلمّية ُقُدًماة من أجل حتقيق األهداف التعليميّ بشكل نوعّي 

سات للمؤسّ استنفاذ نوعّي لعدد أيّام التعّلم وساعات التعّلم اّليت ُُيّصصها جهاز الرتبية والتعليم 
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صّف أو بني ال تقام بإطارملختلفة، سواء كانت الفّعاليّات اتستخدم جيب احلرص بأن ة. التعليميّ 
 .ذي معًًن ُقُدًما مالتعلّ التعليم و دفع املدرسة، لأروقة املدرسة أو تلك اّليت تقام خارج الصّف و 

 مع بداية كّل عام دراسّي تُنشر يف منشور املدير العاّم قايمة الُعطل لكّل وسط تربوّي.

  فّعالّيات خارج املدرسةوحسب هذه القايمة تعمل املدارس يف أيّام تعّلمّية داخل املدرسة وأيّام  

 بداية السنة 3.2

 صباًحا، ويتّم تعليم احلصص األربع األوىل على األقّل. 8:00عة اليوم األّول للتعليم يبدأ يف السا

 .12:00يف مجيع األحوال ال يتّم صرف التلميذ من املدرسة قبل الساعة 

 الدوام/ العمل االعتياديّ  3.3
 نظام اليوم الدراسيّ  3.3.1

حُتّدد مّدة احلّصة بالشكل اّلذي ُيدم املفهوم الرتبوّي للمدرسة، وذلك هبدف زيادة جناعة  . أ
 السيورة التعّلمّية، شرط احملافظة على القوانني امللزمة التالية:

 45احملافظة على اتّفاقات األجر، حبيث ميكن لكّل معّلم جتميع يومّي أو أسبوعّي بإطار 
 دقيقة للحّصة. 50وحّّت 

 احملافظة على إطار واضح ومعّرف للسرتاحات إن كان للتلميذ أو للهيئة التدريسّية.
 دقيقة. 100الزمنّية القصوى حلّصة متواصلة ومّتصلة ترتاوح حّّت املّدة 

 .11:50وال ينتهي قبل الساعة  8:00ساعات يبدأ الساعة  4يوم دراسّي من  . ب
 ساعات العمل في الرياض في الطبقة الدنيا 3.3.2
 تعليميًّا، وتشّكل جزًءا من املدرسة -تربويًّا إطارًا الطبقة الدنيا يف األطفال تعترب رياض  . أ

 .االبتدايّية
 الساعات اّليت يتعّلموهنا يف عدد يبلغ يف الطبقة الدنيا، يف صفوف الروضة اإللزامّية،  . ب

 من) ساعات 6.5 اخلميس يتّم تعّلم أسبوعّية. وأيّام األحد وحّّت  ساعة 37.5 األسبوع
 (.12:45 حّّت  7:55 من) ساعات 5يتّم تعّلم  ويوم اجلمعة( 14:00 حّّت  7:55

أجلموازنة احلّصة  من اخلميس حّّت  األحد يف األيّام: األخية احلّصة هناك إمكانّية لتمديد  . ت
 يف الصفوف بقّية مع( الرابعة احلّصة هناية يف) اجلمعة األخية يف اليوم الدراسّي أيّام

 :التالية القواعد مراعاة خلل من ذلك ويتمّ . املدرسة
 ى األطفال مجيع احلصص التعليمّية املستحّقة هلم وفًقا للقانون. يتلقّ  -
املربّية اّليت تعمل وقًتا إضافيًّا يف منتصف األسبوع، هي نفس املربّية اّليت من املفروض  -
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أن تعمل يف احلّصة األخية من يوم اجلمعة، وذلك حفاظًا على نسبة وظيفة املربّية 
 األّم واملعّلمة املكّملة. 

لرياض املوجودة ضمن طبقة الصفوف الدنيا )من جيل مخس سنوات حّّت مثاين يف ا -
 7:55سنوات( وتعمل وفق برنامج اليوم املطّول  يبدأ اليوم الدراسّي يف الساعة: 

 .12:00ويوم اجلمعة يف الساعة  16:00وينتهي يف الساعة 
ميكن ملدير/ة  – א"ביוחطبقة الصفوف الدنيا اّليت تعمل وفق برنامج اليوم املطّول   -

طبقة الصفوف الدنيا  مبشاركة مدير/ة املدرسة حتديد موعَدين خلل السنة  يتّم 
، وذلك بشرط إقامة احتفال 14:00خلهلما اختصار اليوم الدراسّي إىل الساعة  

جلمهور/ لطبقة / لصّف / مع أولياء األمور يف فرتة ما بعد الظهر أو يف مساء نفس 
 اليوم.

 السنة من خاّصة أيّام في الدراسّي  إنهاء اليوم 3.3.3

االبتدايّية. ومبًن وظيفة املربّية يف  املدرسة من يتجزّأ طبقة الصفوف الدنيا تشّكل جزءًا ال
 الدراسيّ  موعد إهناء اليوم فإن لذلك،. األّول طبقة الصفوف الدنيا ماثل ملعّلمة يف الصفّ 

 األوىل ماثًل ملوعد اإلهناء يف الصفوف يكون السنة من اخلاّصة األيّام يف األطفال رياض يف
 .املدرسة يف

 الرحالت 3.3.2

 -االبتدايّية برؤيا ثلثّية املرحلة يف العمريّة الفئات ملختلف السنويّة للرحلت التخطيط يكون
. املعّلمني غياب بسبب الطبقات خمتلف احلصص يف إلغاء احلسبان يف جيب األخذ. سنويّة

 .السنويّة الرحلة من للعودة التايل اليوم يُلزم إجراء الدراسة يف

 الدراسّي بسبب امتحان اليوم تقصير 3.3.2

 مُينع تقصي اليوم الدراسّي وصرف التلميذ هبدف التحضي للمتحان. 

 صرف مبكر لمّرة واحدة 3.3.3

لصرف أحد التلميذ قبل انتهاء اليوم الدراسّي، على الوالدين أو  واحدة ملرّة لزم األمر إذا
 ألخذ آخر شخًصا الوالدان أرسل حال ويف. نيابة عنهما اجمليء الصطحابهمن يُرسل 

 مكتوب توكيل والتوقيع عليه.  تقدمي عليهما جيب الطفل،

 واستثنائّية خاّصة حاالت 3.3.3
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 وحيتاج صّحّية مشاكل لدى التلميذ يكون عندما مثًل: واستثنايّية، خاّصة حاالت يف
 ليست أخرى استثنايّية حاالت ويف الدراسّي، اليوم خلل املدرسة إطار خارج علًجا
من املمكن التوّجه بطلب  الدراسّي، اليوم هناية قبل التلميذ صرف وتتطّلب واحدة ملرّة حدثًا

 .الدراسيّ  اليوم هناية ملدير املدرسة من أجل احلصول على موافقة لصرف قبل

 خاّصة أيّام في اليوم الدراسيّ  إنهاء 3.2
 في أيّام خاّصة اليوم الدراسيّ إنهاء  3.2.1

املدارس اّليت تضّم  اليوم الدراسّي يف ينتهي الدراسّي، العام تقع خلل اّليت الصيام أيّام يف . أ
 .13:30 وطّلبًا صايمني يف الساعة معّلمني

 .الصيام خلل أيّام الدراسيّ  اليوم تقصي األهل مسبًقا بشأن إبلغ املدرسة على جيب . ب

 الدراسيّ  العام من األخير اليوم في  3.2.2

 املدرسة يف ويتواجد الطّلب صباًحا، 8:00 الساعة يف الصفوف يف كافّة األخي اليوم يبدأ
 على األقّل. 12:00 لغاية الساعة

 

 –ساعات العمل في مؤّسسات الّتربية والتعليم فوق االبتدائّية  .2
 اإلعداديّة والثّانويّة

 عامّ  2.1

تشي أحباث الّتعّلم وأحباث تقييم دولّية إىل أهّّية تنظيم وإدارة الوقت كمورد مركزّي يف جهاز الرّتبية 
والّتعليم. للحرص على استغلل ساعات التعليم األسبوعّية بشكل تاّم أهّّية كبية يف حتسني 

ح وبأجنع قدر مكن الّتحصيلت الّتعلمّية. اهلدف من هذا البند تنظيم إطار الّزمن بشكل واض
إلجراء فّعالّيات تربويّة داخل املدرسة فوق االبتدايّية وخارجها، بالّشكل الذي يسمح باستغلل 

 ناجع ملورد الّزمن.     

مع بداية كّل سنة دراسّية يتّم نشر قايمة العطل لكّل وسط تربوّي يف منشور املدير العاّم. وحسب  
  أيّام تعّلم داخل املدرسة وأيّام فّعالّيات خارج املدرسة.هذه الليحة يتّم تقييم املدارس 

 
 بداية الّسنة الّدراسّية 2.2

 يف اليوم األّول للّتعّلم تتّم الدراسة يف احلصص األربع األوىل على األقّل. 4.2.1
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     يف أّي حال من األحوال. 11:50ال يرتك  الّتلميذ املدرسة قبل الّساعة ال 4.2.2
من اليوم الثّاين للّتعّلم. جيب إجراء مجيع احلصص الفرديّة، أسبوع الّتعّلم الكامل يبدأ  4.2.3

حصص املكوث، واحلصص الّداعمة للّتدريس ابتداّء من اليوم الثّاين للّتعّلم. ينشر مدير 
املدرسة برنامج حصص ثابًتا يشمل احلصص الوجاهّية وحصص املكوث واحلصص 

 الفرديّة.
 
 
 
 الّنشاطات التقليديّة 2.3

 راسيّ بدء اليوم الدّ  2.3.1
مينع الّتعليم يف ساعة الّصفر يف املدارس اإلعداديّة واملدارس الثّانويّة.يبدأ الّتعليم يف  . أ

 ومينع الّتعليم قبل هذه الّساعة. 8:00الّساعة 
يف حال وجد سبب مقنع ميكن احلصول على مصادقة لبدء الّتعليم يف وقت مبّكر.   . ب

برياسة مدير اللواء، مع إعلم قسم الرّتبية تُعطى املصادقة من قبل جلنة االستثناءات 
والتعليم فوق االبتدايّي. تعطى املصادقة لسنة واحدة فقط، بدون مصادقة مكتوبة 
مينع إجراء حصص صفر. يُقّدم طلب للجنة االستثناءات من قبل املفّتش فقط، 

 وبعد فحصه واخّتاذه قرارًا بإعطاء توصية للمصادقة.
فيها الّصلة بشكل يومّي ميكن أن يبدأ اليوم الّدراسّي قبل يف املدارس اليت جتري   . ت

. ختصيص ساعة 7:00من أجل الّصلة، ولكن ليس قبل الّساعة  8:00الساعة 
 الّتعليم ألداء الّصلة فقط وال جيوز القيام بأّي نشاط تعليمّي.

 نظام اليوم الّدراسيّ   2.3.2

الرّتبويّة املدرسّية من أجل رفع كفاءة حُتّدد مّدة احلّصة بالّشكل الذي ُيدم الفكرة 
 الّتعّلم، مع احملافظة على هذه القوانني امللزمة:

احملافظة على اتّفاقات األجر، حبيث ميكن لكّل معّلم جتميع يومّي أو أسبوعّي  -
 دقيقة للحّصة. 50-45بإطار 

احملافظة على إطار واضح ومعّرف للسرتاحات إن كان للّتلميذ أو للهيئة  -
 دريسّية.الت

 دقيقة. 100املّدة الزمنّية القصوى حلّصة متواصلة مُتّدد حّت  -
 انتهاء اليوم الّدراسيّ  2.3.3
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 ظهرًا 11:50مينع إهناء اليوم الّدراسّي قبل الساعة  . أ
يف مدارس الوسط اليهودّي جيب إهناء اليوم الّدراسّي يف يوم اجلمعة يف الّساعة  . ب

 كحّد أقصى.  14:00
ب إكمال عدد الّساعات الّتعليمّية اأُلسبوعّية اليت مّت يف أّي حال من األحوال جي . ت

 حتديدها يف منشور املدير العاّم املتعّلقة بذلك. 
 
 

 تقصير اليوم الّدراسّي من أجل االمتحان 2.3.2

 مُينع تقصي اليوم الّدراسّي وصرف الّتلميذ من أجل الّتحضي للمتحان.

 طول اأُلسبوع الّدراسيّ  2.3.4
 .الّدراسّي بشكل عاّم يف مؤّسسات الرّتبية والتعليم من سّتة أياميتكّون األسبوع  . أ

هنالك إمكانّية أن يكون اأُلسبوع الّدراسّي من مخسة أيّام يف مؤّسسات الرّتبية  . ب
الّرمسّية ولكن بعد تقدمي طلب مع األسباب للجنة االستثناءات يف قسم الرتبية فوق 

لل اخلمسة أيّام بكامله، مع االبتدايّي، بشرط أن يُعطى برنامج احلصص خ
 احملافظة على كّل احلصص الّرمسّية املطلوبة، وبشرط أيّضا أن جُترى فّعالّية.

 رحالت 2.3.3

تنظيم الّرحلت الّسنويّة ملراحل عمريّة خُمتلفة يف املدارس فوق االبتدايّية يكون حسب 
ملءمته تعليمات اخلروج للرحلت، واخلضوع لربنامج رحلت مصادق عليه، وتتّم 

لربنامج العمل الرّتبوّي للمدرسة ولربنامج الّتعليم املتّبع يف الّصف واجلاهزيّة الّداخل 
التخّصصات وهكذا( جيب األخذ باحلسبان إلغاء  مدرسّية )حسب الفئة العمريّة، تقسيم

حصص يف صفوف خمتلفة وذلك بسبب غياب معّلمني الشرتاكهم يف الّرحلت. يف 
 حلة الّسنويّة جترى الّدراسة بانتظام.   اليوم الّتايل للرّ 

 إنهاء الّدراسة في أيّام خاّصة: يوم الذّكرى وأيّام الّصيام   2.2
 في يوم الذّكرى 2.2.1

 12:00ينتهي اليوم الّدراسّي يف يوم الذّكرى لشهداء إسراييل يف الساعة  

 في أيّام الّصيام 2.2.2
هبا املعّلمون والّتلميذ يف الّساعة يف أيّام الّصيام، تنتهي الّدراسة يف املدارس اليت يصوم  . أ



 تعليمات ثابتة        
  

 2017 أّول كانون 4/עחمنشور المديرة العاّمة، 

 

 

 

17 

13:30. 
عندما حيّل شهر رمضان أثناء/ خلل الّسنة الّدراسّية، املدارس اليت يكون طلهبا مسلمني  . ب

. يتمُّ 8:30% يبدأ الّدوام كاملعتاد وال يُؤّخر بعد 25أو نسبة الّتلميذ املسلمني تزيد على
 كّل اسرتاحة عشر دقايق كحّد أقصى.تقصيها كّل حّصة عشر دقايق. وميكن تقصي  

جيب التشديد على إجراء اسرتاحة واحدة على األقّل بني كّل حّصتني خلل شهر 
 رمضان.

 
 أيّام العطل قبل امتحانات الّدبلوم وامتحانات البجروت 2.4

 أيّام عطلة قبل امتحان الدبلوم 2.4.1

 البجروت اخلارجّي. امتحان الّدبلوم هدفه إعطاء فرصة للتجربة قبل الّتعامل مع امتحان
 ميكن إعطاء يوم عطلة واحد من أجل الّدراسة الذاتّية قبل امتحان الّدبلوم.

 أيّام عطلة قبل امتحان البجروت 2.4.2

 ميكن إعطاء يومني عطلة على األكثر قبل كّل امتحان خارجّي.      

 وضيحات  2.3
            -صيص وقت لنشاطات تربويّةيف إطار توزيع وقت الّتعلم جيب األخذ بعني االعتبار خت 4.6.1

اجتماعّية، مبا يف ذلك أيّام االحتفاالت الّرمسّية، الرحلت واأليّام املرّكزة يف موضوع 
 التداخل االجتماعّي. املبادئ املوّجهة لتخصيص الوقت هلذه الّنشاطات تكون كاآليت:

 جّو املدرسة واهتماماهتا. .1
 االختياريّة اليت اختيت يف إطار الربنامج للّتعّلم ذي معًن.برامج الّتعّلم والفقرات  .2
 حاجات جمتمع املدرسة. .3

املّدة الّزمنّية القصوى اليت خّصصت لنشاطات غي تعليمّية، أو لتجربة يف جماالت املعرفة  4.6.2
اجلماهيّي، واليت جترى يف -وليست جزًءا من برنامج تطوير الّذات والتداخل االجتماعيّ 

من أيّام الّتعليم الّسنويّة. يندرج حتت هذا  10سة وخارجها، ال تتعّدى %إطار املدر 
اإلطار أيّام االحتفاالت الّرمسّية، الرحلت وكّل الّنشاطات االجتماعّية اليت هي ليست 

 جزًءا من الّتعلُّم والّتجربة الّتعلمّية يف املدرسة.
ساعات الفّعالّية. هذه يف حال أُجريت فّعالّية يف جزء من يوم دراسّي جيب عّد  4.6.3

الّساعات ُتضاف خلل السنة لساعات خمّصصة لنشاط آخر من هذا الّنوع وُتشَمل 
 ضمن اإلطار الذي ذُكر أعله.
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 انتهاء الّسنة الّدراسّية  2.7
يتّم إجراء الّدراسة يف املدارس فوق االبتدايّية كاملعتاد حّّت اليوم األخي من الّسنة  4.7.1

 .20.6الّدراسّية وذلك بتاريخ 
بالّنسبة للفئات/الّشرايح اليت مُتَتَحن يف امتحانات البجروت جيب إجراء الّتعليم كاملعتاد  4.7.2

حسب الربنامج العادّي حّّت منتصف شهر أيّار. بعد ذلك جُترى الّدراسة حسب برامج 
بديلة أُِعدَّت ُمسبًقا للّتلميذ اّلذين يتقّدمون المتحانات البجروت وللّتلميذ الذين ال 

 تقّدمون للبجروت، وذلك حسب ما يلي:ي
للّتلميذ الذين يتقّدمون المتحانات البجروت يُعّد برنامج يتلءم مع مواعيد  . أ

االمتحانات. يف هذة الفرتة يشارك الّتلميذ يف حصص ثابتة، حصص تعزيز وحصص 
يف حتضي المتحانات البجروت مبا يتلءم مع الربنامج اجلديد والّتعليمات اليت حّددت 

 ".לתמורה עוזإطار إصلح "
الّتلميذ الذين لن يتقّدموا المتحانات البجروت يتعّلمون حّّت هناية السنة حسب  . ب

 الربنامج البديل الذي أعدَّ هلم.  

 

 ساعات العمل في مؤّسسات الّتربية الخاّصة .4
 بداية الّسنة 4.1

 في الّروضات 4.1.1
سنوات، والذين مّت  4-3أعمارهم منيف روضات الرّتبية اخلاّصة لألوالد الذين ترتاوح  . أ

اليوم األّول بني الّساعات  استيعاهبم ألّول مرّة يف جهاز الرّتبية، يكون الدوام يف
 .13:00-7:55، ويف اليوم الثّاين بني الّساعات 7:55-11:00

من اليوم الثّالث فصاعًدا تنتظم الّدراسة كاملعتاد، حسب ساعات العمل لإلطار، ومبا  . ب
 االستثناءات اخلاّصة بصفوف الّروضة.يتلءم مع 

من الّسنة الثّانية فصاعًدا ميكث األوالد يف الّروضة من اليوم األّول حسب ساعات  . ت
 العمل يف اإلطار الرّتبوّي، ومبا يتلءم مع االستثناءات اخلاّصة بصفوف الّروضة.

تتّم الّدراسة مثل  א"יוחيف روضات الرّتبية اخلاّصة اليت يُطّبق فيها برنامج اليوم الطويل  . ث
   الرّتبية العاديّة.

 في المدارس االبتدائّية 4.1.2
على األقّل،  12:00تنتهي الّدراسة يف مدارس الرّتبية اخلاّصة يف اليوم األّول يف الّساعة  . أ
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ومن اليوم الثّاين فصاعًدا تنتظم الّدراسة حسب ساعات عمل اإلطار ومبوجب 
 املدرسة.االستثناءات اخلاّصة املختلفة لصفوف 

 صفوف الرّتبية اخلاّصة يف مدرسة عاديّة تعمل حسب نظام املدرسة.   . ب
 في الّتربية فوق االبتدائّية 4.1.3

يف مدارس الرّتبية اخلاّصة واليت تعّرف على أهّنا مدارس إعداديّة وثانويّة تنتهي الّدراسة يف 
تنتظم الّدراسة حسب  على األقّل، ومن اليوم الثاين فصاعًدا 12:00اليوم األّول يف الّساعة 

 ساعات عمل اإلطار، ومبوجب االستثناءات اخلاّصة املختلفة لصفوف املدرسة.

 الفّعالّيات التقليديّة لكّل الفئات العمريّة 4.2
 تتّم الّدراسة حسب ساعات عمل اإلطار، ومبوجب االستثناءات اخلاّصة املختلفة للصّف. 5.2.1
سب نظام العمل، ومبوجب االستثناءات صفوف الرّتبية اخلاّصة يف مدرسة عاديّة تعمل ح 5.2.2

 اخلاّصة بالّصّف.
التلميذ ذوو االحتياجات اخلاّصة املندجمون يف صفوف الرّتبية العاديّة يتعّلمون حسب  5.2.3

 ساعات عمل املدرسة العاديّة.
 انتهاء الّدراسة في أيّام خاّصة: في األعياد، في يوم الذّكرى، أيّام الّصيام واليوم األخير للّدراسة 4.3

 في األعياد 4.3.1
، حيث يأيت الّتلميذ (פוריםمُينع تقصي اليوم الّدراسّي الذي يسبق عطلة املساخر) . أ

 متنّكرين.
يكون يوم الّدراسة الذي  –العرش، الفصح والعنصرة اليهوديّة  –يف املناسبات الثلث  . ب

 يأيت بعد العيد يوًما تعليميًّا كامًل.
 في يوم الذّكرى  4.3.2

تقصي اليوم اّلدراسّي حسب رؤية إدارة اإلطار الرّتبوّي يف الرّتبية اخلاّصة، يف يوم الذّكرى يكون 
 يف أّي حال من األحوال. 12:00وال ينتهي اليوم الّدراسّي قبل الّساعة 

 في أيّام الّصيام 4.3.3
 يف جهاز الرّتبية اخلاّص تنتظم الّدراسة يف كّل أيّام الّصيام اليت تصادف أيّام عمل. . أ

 -مُينع تقصي اليوم الّدراسّي يف أُطُر الرّتبية اخلاّصة لتلميذ ذوي عسر/ضعف معّقد . ب
ذوي تأُخر متوّسط وعميق/ شديد، تأخُّر متوّسط معّقد، توحُّديني، ذوي اضطرابات 
نفسّية ومرضى نفسانّيني، ذوي إعاقات جسديّة صعبة وشلل دماغّي، ذوي إعاقة يف 

 الّنظر.السمع، وضعاف وذوي إعاقة يف 
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يف هذه األطر ومن أجل التـسهيل على أفراد الطّاقم الّصايمني ميكن تقسيم يوم العمل  . ت
فيما بينهم حبيث أن الشخص الصايم ال يعمل تسع ساعات. وحسب ذلك يتّم 
تقسيم يوم العمل بني اثنني حسب احلاجة ومبصادقة التفتيش. خلل اليوم الّدراسّي 

ق، وتقصي كّل اسرتاحة عشر دقايق على األكثر ميكن تقصي كّل حّصة عشر دقاي
 بشرط احلفاظ على اسرتاحة مخس دقايق بني كّل حّصة وأُخرى.

يف اأُلطر الّدينّية، حيث غالبّية أفراد الطّاقم صايمون، ميكن إهناء اليوم الّدراسّي يف  . ث
 مبصادقة الّتفتيش.    14:00الّساعة 

 

 في اليوم األخير للّسنة الّدراسّية 4.3.2

 اليوم األخي من الّسنة الّدراسّية هو يوم تعليمّي، مبا يتلءم االستثناءات اخلاّصة املختلفة.

 

 

توصيات منّظمة "بتيرم لسالمة األوالد" في موضوع إحضار  الملحق ث 
 سنة( 12األطفال إلى الروضة وإعادتهم منها بمرافقة أخوتهم )تحت جيل 

 

سنة، ومبصادقة من األهل،  12من الروضة برفقة أخوهتم الصغار حتت جيل أطفال الروضة الذين يذهبون ويعودون 
 معّرضون لألذى واملخاطر املختلفة.

حسب اإلجراءات، توقيع األهل على املستند يتيح لألخوة الذين مل يتجاوزا سّن الثانية عشرة أن يعيدوا الطفل من 
اطر اّليت من املمكن أن حتدث، ومن املهّم تنبيههم إىل الروضة، ولكن يف أغلب األحيان يكون األهل غي واعني للمخ

 أّن الطفل وأخاه معّرضان للخطر.

من أجل ضمان سلمة األطفال، على مربّية األطفال استدعاء األهل من أجل التوقيع على املستند الذي يسمح لألخ 
لذين ال يوجد لديهم حّل بديل دون الثانية عشرة بأن يرافق الطفل من الروضة. جيب االهتمام هبؤالء األهل ا

الصطحاب ابنهم من الروضة بسبب صعوبات احلياة اليومّية. إضافة إىل واجب املربّية بتوعية األهل بشأن احلاجات 
 التطّوريّة عند األطفال، وطرح املخاطر القايمة.

 من املهّم التطّرق إىل النقاط التالية، عند توجيه األهل:
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الطرق فقط، حّّت لو مل تكن هناك شوارع على الطفل املرور منها، فاملخاطر تأيت  ال يقتصر اخلطر على حوادث . أ
 من مصادر خمتلفة على الطريق.

 ات البالغنيسنة تنقصهم الطرايق والقدرات لتمييز وتقييم احلاالت اخلطرة املرتبطة بسلوكيّ  12األوالد دون ال  . ب
الغرباء، فمن املمكن إغراؤهم مّا يوقعهم يف حاالت حنوهم. حّّت لو مّت حتذيرهم بعدم االنصياع لتوّجهات 

 خطرة.
سنة عن اخلوف والبلبلة يف احلاالت احلياتّية غي املعتادين  12من املمكن أن تعرّب رّدة فعل األوالد دون ال  . ت

عليها واألحداث غي املتوقّعة يف البيئة )االنكشاف حلدث صادم مثل إصابة إنسان حوهلم، االلتقاء حبيوان 
 مفرتس مثل كلب متجّول وغيها(، وهذه األمور ميكنها أن حتدث يف أماكن قريبة من الروضة.

ويف حال حصول حادثة غي متوقّعة ألخوهتم أو هلم؛ مثل الوقوع، اجلرح واإلغماء، من  12األوالد دون سّن ال  . ث
 احملتمل أن يفقدوا السيطرة، وتعرّب رّدة فعلهم عن اخلوف.

من املمكن أن تكون رّدة فعلهم خطية حنو أخيهم الصغي عندما يتصّرف بشكل  12األوالد دون جيل  . ج
 يُغضبهم أو يهينهم، أو عندما يعارضهم أو يتصّرف بشكل غي متوّقع.

 إضافة لما ورد أعاله من المهّم التشديد على المواضيع التالية:

جزء منها جّيد  -بعد املداومة يوًما كامًل يف الروضة، وتعّرض التلميذ إىل الكثي من التجارب .1
 فهو حباجة للهتمام ملشاعره وإزالة التّوتر عنه.  -واآلخر مثي أو حمبط

ذكيًّا ومبقدوره التعامل ، حّّت لو كانت شخصّيته قويّة وكان صاحب مسؤولّية و 12ولد حتت جيل  .2
 ر بداخله بنوع من اخلوف بسبب إلقاء املسؤولّية عليه بشأن أخيه األصغر منه.يشع جّيًدا،

سنة  12مالحظة: توصي منّظمة "بتيرم لسالمة األوالد" و"جمعّية رعاية الطفل" بأن يقوم األوالد فوق جيل  
 فقط، بتحّمل مسؤولّية الصغار.
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العاملة في برنامج إدارة مؤّسسات التربية والتعليم والمؤّسسات  
الظهيرة، من أجل سالمة صّحة التالميذ الذين يعانون من حساسّية 

 للمنتوجات الغذائّية

 .2017تشرين الثاين  21بدًءا من  :سريان المفعول

 .2017تشرين الثاين  19: تاريخ النشر

 : كّل مؤّسسات الرتبية والتعليم يف كافّة األوساط.التطبيق

  ملّخص

املنشور تعليمات حمّدثة حول ظاهرة احلساسّية من املواّد الغذايّية، كما حيتوي املنشور على توجيهات وردت يف هذا 
ملؤّسسات الرتبية والتعليم أو األطر األخرى اليت جتري فيها فّعالّيات متعّلقة باملؤّسسة الرتبويّة حول طرايق التعامل املتّبعة 

ضافّية واخلاّصة )مثل األعياد، أعياد امليلد أو املناسبات اخلاّصة( مع التلميذ خلل اليوم التعليمّي يف الفّعاليّات اإل
 الذين يعانون من حساسّية للمواّد الغذايّية بشكل يعّرض حياهتم للخطر.

هتدف التوجيهات يف هذا املنشور إىل متكني التلميذ الذي يعاين من حساسّية خطية، بالرغم من القيود املفروضة عليه، 
االندماج يف الفّعالّيات املدرسّية أو خارجها، من خلل الفّعاليّات غي الرمسّية للمؤّسسة والفّعاليّات الرمسّية ذات  من

الصلة باملؤّسسة الرمسّية، مع األخذ بعني االعتبار أنّه ال ميكن استبعاد كافّة مسبّبات احلساسّية من األطر التعليمّية أو 
جتري فيها الفّعاليّات من قبل املدرسة. العمل وفق التوجيهات سيوفّر للتلميذ الذي يعاين  من املساحات واألمكنة اليت

من جهة وعدم التعّرض للمواّد اليت يتحّسس منها واحلصول على العلج املناسب يف حال تعّرض  من احلساسّية احلماية
 هلا من جهة أخرى.

يف منع التلميذ الذي يعاين من حساسّية للنكشاف إىل املنتوجات الغذايّية تلعب البيئة الرتبويّة وإطار النشاط دورًا هامًّا 
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اليت يتحّسس منها. يتوّجب على املدرسة االستعداد لتأمني بيئة آمنة للتلميذ، سواء خلل اليوم التعليمّي أو حاالت 
ينّفذ برنامج الظهية معرفة علمات الطوارئ، يف حال تعّرض التلميذ إىل احلساسّية. على الطاقم املدرسّي والطاقم الذي 

"، والتوّجه بطلب املساعدة إلنقاذ حياة التلميذ. هذه אפיפןاحلساسّية واالستجابة لذلك من خلل حقن إبرة "
التعليمات توّجه طواقم الرتبية والتعليم للحصول على إرشاد بشأن موضوع احلساسّية وخماطرها حّّت يتمّكنوا من 

الة الطوارئ. كما حيتوي املنشور على تعليمات حول الطرق اإلضافّية املتّبعة واملطلوب تطبيقها يف مساعدة التلميذ يف ح
 املدرسة اليت يتعّلم فيها تلميذ يعانون من احلساسّية للمواّد الغذايّية.

 

 ملّخص التغييرات لتعليمات سابقة

من نفس املوضوع بسبب االلتزام بالعمل وفًقا للتوجيهات  1/ח"תשעيف منشور  39هذا اإلجراء يُلغي اإلجراء 
املتعّلقة بتأمني صّحة التلميذ الذين يعانون من احلساسّية للمواّد الغذايّية، ويطّبق ذلك يف املؤّسسات الرتبويّة اليت تنّفذ 

 برنامج الظهية إضافة إىل املدارس.

 تبديل الوضعّية:

"االستعدادات اإلداريّة ملؤّسسات الرتبية والتعليم هبدف تأمني صّحة  ا المنشور:التعليمات السابقة التي يلغيها هذ
 .2017آب  31، بتاريخ 1/ח"תשעالذي ُنشر يف منشور  39التلميذ"، اإلجراء 

 تعليمات سارية المفعول ذات صلة بمواضيع مرتبطة

 الدوايّي يف املؤّسسة الرتبويّة".، "توفي العلج (ב) 1/עבمن منشور التعليمات الثابتة  74-2.2البند  -

 ، "تصريح األهل بشأن صّحة ابنهم".(א) 1/עדمن منشور التعليمات الثابتة  84-2.2البند  -

 الرتبية للتغذيّة السليمة يف مؤّسسات الرتبية والتعليم"، " (א) 8/עוيف منشور التعليمات الثابتة  90-2.2البند  -

 ، "مساعدات طبّـيّات يف التعليم العادّي".(א) 4/עזيف منشور التعليمات الثابتة  91-2.2البند  -

 الجهة المسؤولة

 اإلدارة الرتبويّة اسم الوحدة:أ. 

 مفّتش الصّحة: صاحب الوظيفةب. 

 5603451-02, 5603220-02: رقم الهاتفت. 

 . briut@education.gov.il:البريد اإللكترونيّ ث. 

mailto:briut@education.gov.il
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 الفهرست

 مقّدمة: ظاهرة احلساسّية من املواّد الغذايّية ومّيزاهتا .1
 استعدادات الطاقم الرتبوّي لتأمني سلمة صّحة التلميذ الذين يعانون من احلساسّية .2
 ن يعانون من احلساسّيةتوفي الدعم العاطفّي واالجتماعّي لألوالد الذي .3
 توجيهات ألهل التلميذ الذي يعاين من حساسّية للمواّد الغذايّية .4
 توجيهات عاّمة .5
 توجيهات بشأن االستعدادات اليت تقع ضمن مسؤولّية مدير املدرسة أو من ينوب عنه .6

 

 مقّدّمة: ظاهرة الحساسّية من المواّد الغذائّية وممّيزاتها .1
الغذايّية منتشرة، وآخذة يف االزدياد، يف السنوات األخية. ويتواجد يف املدارس  ظاهرة احلساسّية من املوادّ 

تلميذ لديهم حساسّية بدرجات متفاوتة من منتوجات غذايّية. على املدارس االستعداد هلذه الظاهرة 
نة ونظيفة من واالهتمام جبوانب خمتلفة يف حياة التلميذ الذي يعاين من احلساسّية لتوفي بيئة فيزيايّية آم

املاّدة اليت يتحّسس منها. كذلك على املدارس توفي الشروط التعليمّية املليمة واحتواؤه  -مسّبب احلساسّية
 عاطفيًّا واجتماعيًّا.

حيصل األوالد الذين يعانون من احلساسّية وعايلهتم على علج طّّبّ يف عيادات خمتّصة بذلك، وعلى إرشاد 
 ن الغذاء املسّبب للحساسّية وكيفّية التصّرف يف حاالت الطوارئ.حول كيفّية االبتعاد ع

 ممّيزات الظاهرة

رّد الفعل الناجم بسبب احلساسّية من املواّد الغذايّية عبارة عن رّد فعل استثنايّي جلهاز املناعة ملرّكبات الربوتني 
سّية تتطّور من خلل تناول ردود الفعل التحسّ  .IgEاملوجودة يف الغذاء من خلل خلق مضاّدات من نوع 

الطعام املسّبب للحساسّية، حّّت ولو بكّميّات صغية. يف حاالت نادرة يؤّدي التلمس مع مسّبب احلساسّية 
 إىل رّد فعل هاّم.

هناك تفاوت بدرجة رّد الفعل، بدًءا من رّد فعل بسيط يؤثّر على جهاز معنّي يف اجلسم حّّت رّد فعل صعب 
 لفرد للخطر ويؤثّر على كافّة األجهزة يف اجلسم، كنوع من الصدمة، كما هو مفّصل أدناه:قد يعّرض حياة ا

احلّكة والطفح، وتورم طفيف ووخز يف الفم إىل أن يصل الطفح الشديد وينتشر  واألغشية: في الجلد -
 يف اجللد، توّرم يف الشفتني والوجه نتيجة سوايل زايدة يف األنسجة.

 عدم الشعور باالرتياح يف البطن، آالم يف البطن، غثيان، تقّيؤات وإسهال. في جهاز الهضم: -
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حّكة يف األنف والعينني، العطس والسوايل، عيون دامعة، الشعور بامتلء احلنجرة في جهاز التنّفس:  -
 بالسوايل، صعوبة يف التنّفس حّّت عدم التنّفس، حّبة يف الصوت، سعال مزعج وصفي.

 هبوط يف ضغط الدم، غثيان وفقدان الوعي. وعية الدمويّة:في جهاز القلب واأل -

األوالد الذين يعانون من . ميكن أن يبدأ رّد الفعل للحساسّية حبّكة يف اجللد أو آالم يف البطن والعطس
احلساسّية يشعرون بوخزة، حرق يف اللسان، ثقل أو امتلء يف الفم والبلعوم. ميكن أن حتدث احلاالت 

ساسّية بوقت قصي، بضعة دقايق حّّت ساعتني من التعّرض هلا، توّرم وسوايل زايدة يف جمرى الشديدة من احل
إلنقاذ  "(אפיפן"التنّفس ترافقها صعوبة يف التنّفس مّا يتطّلب معاجلة فوريّة حلقن حقنة األدرنالني )حبقنة 

 حياة الفرد.

من األوالد يف إسراييل يتحّسسون من الغذاء. املواّد الغذايّية املسبّبة للحساسّية يف إسراييل هي  %5حوايل 
بروتني احلليب، الفستق، اجلوز، السمسم، البيض والسمك. تنتهي احلساسّية من احلليب والبيض بشكل عاّم 

ب يستمّرون على هذا من األوالد املتحّسسني من احللي %10-%15يف جيل ثلث سنوات، ولكن نسبة 
احلال بعد جيل ثلث سنوات. تستمّر احلساسّية من الفستق، اجلوز والسمك لفرتة طويلة وتظهر أحيانًا 

 وألّول مرّة يف جيل املدرسة.

متييز حدوث احلساسّية من الغذاء ليس باألمر السهل، ميكن أن ُيصاب تلميذ باحلساسّية للمرّة األوىل يف 
لّية معّينة مّا يتطّلب االنتباه. كما جيب استشارة الطبيب االختصاصّي لتحديد نسبة املدرسة أو ضمن فّعا

 اخلطر، والوسايل الواقية وطرايق العلج اليت جيب استعماهلا عند تكرار احلساسّية.
 

استعدادات الطاقم التربوّي لتأمين سالمة صّحة األوالد الذين يعانون من  .2
 الحساسّية

لروضة أو مدير برنامج الظهية، العمل على رفع الوعي لدى الطاقم الرتبوّي وطاقم على مدير املدرسة، ا
العاملني واألهل يف املدرسة، الروضة أو العاملني يف برنامج الظهية، وبالتايل رفع الوعي لدى التلميذ 

ا املنشور وتطبيقها أنفسهم، حول ظاهرة احلساسّية من املنتوجات الغذايّية. وعليهم العمل وفًقا لتوجيهات هذ
 خلل اليوم التعليمّي ويف كّل فّعالّية تربويّة وتعليمّية يف اإلطار الرمسّي وغي الرمسّي.

جيب التمييز بني احلساسّية الناجتة عن تناول األغذية اليت حتتوي على مسّبب احلساسّية واحلساسّية اليت تتطّور 
مدى حساسّية كّل تلميذ من خلل املعلومات املوجودة يف أعقاب ملمسة مسّبب احلساسّية. ميكن معرفة 

يف حال كان مسّبب احلساسّية حامًل  يف املستند الطّّبّ الذي ُقّدم للمدرسة ولإلطار املفّعل لربنامج الظهية.
صفة االنتشار يف اجلّو )مثل الفستق، اجلوز الطبيعّي أو مسلّيات حتتوي على فستق( جيب حتديد املدرسة أو 
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ار املفّعل لربنامج الظهية على أنّه مكان خاٍل ونظيف من املسّبب للحساسّية، وتوضيح ذلك بشكل اإلط
بارز يف منطقة الفّعالّية وخارجها، من خلل وضع الفتة أمام اجلميع، حيث مُينع إدخال املسّبب واملنتوجات 

 اليت حتويه إىل منطقة املدرسة ومنطقة الفّعالّية.

ون فيها مسّبب احلساسّية غي منتشر يف اجلّو، وتكون احلساسّية بسبب التلمس مع يف احلاالت اليت يك
املسّبب أو بلعه، يعلن عن الصّف، ومنطقة الفّعالّية، وأرجاء أخرى من املدرسة، كبيئة آمنة مُينع إدخال 

تة بارزة املسّبب إليها. جيب اإلعلن عن ذلك من خلل الفتات توضع يف املكان. جيب أن تكون اللف
 وواضحة خلل زمن الفّعالّية.

من املفّضل بناء برنامج التلميذ الذي يعاين من احلساسّية بشكل يتيح له قضاء معظم وقته داخل الصّف 
األّم، وأن يتناول طعامه بعد االسرتاحة الكبية. بذلك تتّم احملافظة على النظافة واالمتناع من التعّرض 

 ملسّببات احلساسّية.
 

حال التعّلم يف أمكنة أخرى جيب االستعداد مسبًقا، مثًل قبل الدرس يقوم املعّلم أو املرشد بتعيني مناوب يف  
يقوم بتنظيف طاولة التلميذ الذي يعاين من احلساسّية. عندما يكون احلديث عن حساسّية من عّدة 

أو الروضة أو فّعاليّات برنامج  منتوجات غذايّية جيب إجراء التخطيط بشكل ال يؤثّر على احلياة املدرسّية
الظهية، وباملقابل تأمني سلمة التلميذ الذي يعاين من احلساسّية. جيب االمتناع قدر املستطاع عن ضّم كافّة 

 املشاركني يف برنامج الظهية قبل تقدمي الوجبة.

 توفير الدعم العاطفّي واالجتماعّي لألوالد الذين يعانون من الحساسّية .3
ساسّية من املواّد الغذايّية آثار عاطفّية، إضافة إىل اآلثار الصّحّية.  قد يشعر التلميذ الذي يعاين لظاهرة احل

من احلساسّية أّن بسببه تفرض قيود على أصدقايه. كما أنّه، هو أيًضا، مقّيد باملواّد الغذايّية اليت ميكن أن 
 يتعامل معها ويف حالة ما سيكون استثناييًّا.

 الدعم هلذه املشاعر جيب اخّتاذ عّدة إجراءات:لتوفي 

 جيب مرافقة التلميذ مع املستشار أو االختصاصّي النفسّي للمدرسة من أجل دعمه. -
على مدير برنامج الظهية التشديد على احلصول على إرشاد من ِقَبل املستشار أو االختصاصّي النفسّي  -

 حلساسّية للمواّد الغذايّية.من أجل الدعم العاطفّي للتلميذ الذي يعاين من ا
 جيب جتّنب العنصريّة أو االستبعاد بسبب احلساسّية. -
جيب التخطيط مسبًقا لقايمة األعياد )مثل إرسالّيات الوجبات(، الوجبات الصّحّية، بيع املواّد الغذايّية،  -

ى هذا الرحلت وغيها لتجّنب إدخال مسّبب احلساسّية يف القايمة وتعويد األهل واجلمهور عل
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 التخطيط.
عند افتتاح السنة الدراسّية أو أثناء افتتاح عمل برنامج الظهية، جيب إعطاء الفرصة للتلميذ الذي يعاين  -

من احلساسّية  ملنتوجات الغذاء بالتعبي عن احلساسّية اليت يعاين منها، وذلك مع االهتمام جبيله ورغبته 
 وإشراك أهله.

 ابنهم من حساسّية للمنتوجات الغذائّيةتوجيهات لألهل الذين يعاني  .2
تقع على عاتق األهل الذين يعاين ابنهم من حساسّية ملنتوجات الغذاء مسؤولّية التوقيع على تصريح  2.1

صّحّي سنويًّا، كما هو مطلوب يف منشور التعليمات الثابتة الذي ينّص على "تصريح األهل حول 
معاجل، يشرح من خلله نوع احلساسّية اليت يعاين  صّحة ابنهم"، وإرفاق مستند طّّبّ من اختصاصيّ 

منها، واملنتجات الغذايّية واملواّد اليت يتحّسس منها ويوّضح اإلجراءات العلجّية اليت جيب اخّتاذها يف 
عند التسجيل لبرنامج الظهيرة، على األهل تقديم تقرير أّن ابنهم حال تعّرضه ملسّبب احلساسّية. 

 منتوجات الغذاء.يعاني من حساسّية ل
 

تقع على عاتق األهل الذين يعاين ابنهم من حساسّية مسؤولّية إيداع حقنة سارية املفعول يف صندوق  4.2
األدوية للحاالت الطارية، سواء يف املدرسة أو الروضة أو يف املكان الذي ينّفذ فيه برنامج الظهية، 

املرضى املؤّمن به. جيب أن حتتوي وجيب كتابة اسم التلميذ وتفاصيله ونسخة عن بطاقة صندوق 
حقيبة التلميذ على حقنة إضافّية وعليها امسه. تقع على األهل مسؤولّية تغيي احلقنة بعد نفاذ 
مفعوهلا. ومن ضمن مسؤوليّاهتم، أيًضا، التوقيع على مستندات تتيح توفي العلج للتلميذ وفًقا 

،" "توفي العلج الدوايّي يف (ב)1/עבيف منشور التعليمات الثابتة  74-2.2لتوجيهات البند 
 املؤّسسة الرتبويّة"

عند افتتاح السنة الدراسّية وكذلك يف اجتماع أولياء األمور األّول جيب تبليغ كافّة أولياء أمور الصّف  4.3
ميذ الصّف واإلطار واألولياء املشاركني يف برنامج الظهية حول القيود الغذايّية املفروضة على تل

اآلخر، واالمتناع عن إدخال مسبّبات احلساسّية إىل أماكن التواجد اليت ستحّدد أو إىل أي مكان 
آخر داخل املدرسة، الروضة أو مكان تفعيل برنامج الظهية. يتّم تبليغ األهل وابنهم الذي يعاين من 

 احلساسّية.
أو يف مكان برنامج الظهية وكّل برنامج يقّدم يف إطاره  قبل اخلروج إىل رحلة أو فّعالّية خارج املدرسة 4.4

وجبة غذاء، على األهل احلصول على تفاصيل مزّود الغذاء، ومن مسؤولّيتهم االتّفاق معه على 
مرّكبات الوجبة الغذايّية اليت سيتناوهلا ابنهم خلل الفّعالّية. يف حال عدم مصادقتهم على ما ورد 

الغذاء املناسب. يف حال أّن التلميذ يعاين من مسّبب حساسّية لديه صفة يُتاح هلم تزويد ابنهم ب
االنتشار يف اجلّو، على املدرسة واألهل التأّكد من املزّود أّن الغذاء الذي سيزّوده لكاّفة التلميذ ال 
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 حيتوي على هذا املسّبب.
 

 توجيهات عاّمة .4
وغالًبا استبعاد مسّببات احلساسّية، حّّت مننع الولد جيب التشديد على اخّتاذ كافّة الوسايل املطلوبة،  5.1

الذي يعاين من حساسّية من التعّرض هلا. يف حال تعّرضه هلذه املسّببات جيب العمل وفًقا 
 للتوجيهات الطبّـّية واإلجراءات اليت حّددت مسبًقا.

الفّعالّيات اليت جُترى خارجها، جيب تنفيذ القواعد السلوكّية يف أطر األنشطة املختلفة يف املدرسة ويف  5.2
 والفّعالّيات اليت جُترى خارج الروضة وضمن إطار املؤّسسة الرتبويّة اليت تنّفذ برنامج الظهية.

جيب االهتمام بالقيود اليت تقع على التلميذ الذي يعاين من احلساسّية عند التخطيط لرحلت  5.3
ؤّسسة اليت تنّفذ برنامج الظهية. كما ورد أعله، إذا  وفّعالّيات خارج املدرسة والروضة أو فّعاليّات امل

كان مزّود الغذاء للرحلة جهة خارجّية وكان هناك تلميذ يعاين من حساسّية ألحد مكّونات الغذاء 
كاّفة الذي قد ينتشر يف اجلّو تقع على عاتق املدرسة واألهل مسؤولّية االتّفاق مع املزّود بأن يزّود 

 ايل من املرّكب الذي يسّبب احلساسّية.بالغذاء اخل التالميذ
من املفّضل تقدمي وجبات مشرتكة يف الروضة، واالمتناع عن احتوايها على املرّكب الذي يتحّسس منه  5.4

 الطفل.
على الطاقم الرتبوّي وطاقم العاملني يف برنامج الظهية توضيح أهّّية عدم تبادل الوجبات أو األواين  5.5

 بني األوالد.
خال التسايل اليت حتتوي على مسّبب احلساسّية إىل املدرسة، الروضة أو املؤّسسة اليت جيب منع إد  5.6

 تنّفذ برنامج الظهية.
جيب استشارة اختصاصّي تغذية بشأن قايمة الوجبات. يساعد االختصاصّي يف بناء قايمة متوازنة   5.7

 ويقرتح بدايل للغذاء املطلوب يف أعقاب التقّيد مبسّبب احلساسّية.
السماح ألهل التلميذ الذي يعاين من حساسّية بإحضار وجبة ابنهم وخصم نسبة الغذاء من  جيب  5.8

 الدفع.
على املعّلم املتواجد يف الصّف خلل اسرتاحات األكل التأّكد من أّن مناوب الصّف يقومون بتنظيف  5.9

 الطاوالت، وأمكنة تناول الطعام. 
التأّكد من تنظيف أماكن األكل وغسل أيدي األطفال على العاملني يف الروضة وبرنامج الظهية   5.10

 بعد االنتهاء من تناول الوجبات.
يف حال مّت التخطيط الستعمال منتجات غذايّية خلل فّعالّية معيّنة دون احلاجة إىل تناوهلا جيب   5.11
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 التأّكد من أّن هذه املواّد الغذايّية ال حتتوي على مسّبب للحساسّية.
ور علمات أّولّية تدّل على تغيي يف احلالة الصّحّية للتلميذ الذي يعاين من يف حال الشكوك أو ظه 5.12

احلساسّية جيب معاجلته فورًا وفًقا لإلرشادات والتوجيهات الطبـّّية اليت أعطيت من قبل الطبيب. يقّدم 
وود احلمراء العلج إنسان بالغ يتواجد يف احمليط. وباملقابل يتّم التوّجه بشكل فورّي إىل مركز جنمة دا

 لطلب املساعدة الطبّـّية وتبليغ األهل. 101على الرقم 
، يقوم العامل يف املركز بتقدمي املساعدة من 101عند التوّجه إىل مركز جنمة داوود احلمراء على الرقم  5.13

 خلل تنفيذ اإلجراءات املطلوبة إىل حني وصول املساعدة الطبّـّية.
طرًا على حياة الفرد ضمن املعايي اليت متّكن من احلصول على تندرج احلساسّية للغذاء اليت تشّكل خ 5.14

املكتبّية  لتشغيل مرافق شخصّي )ُمساِعدة طبّـّية( يف التعليم  -مساعدة من قبل مركز اللجنة بني
، " ُمساِعدات طبّـّيات يف (א)4/עזيف منشور التعليمات الثابتة  91-2.2العادّي )انظروا البند 
ع ذلك ال يُسمح بإلزام األهل بتقدمي طلب مساعدة للسلطة احمللّّية، وال مُينع التعليم العادّي"(. م

التلميذ من املشاركة يف الفّعاليّات الرتبويّة يف املدرسة أو مكان آخر بسبب عدم وجود مساِعدة على 
. الرغم من حّقه يف احلصول على مساعدة.على األهل تقدمي كافّة املساَعدات املطلوبة للوقوف بذلك

يف حال وجود مساِعدة أو عدم وجودها، تقع على عاتق املدرسة أو املنّفذ لربنامج الظهية مسؤولّية 
اخّتاذ كافّة التدابي الوقايّية يف كافّة أمكنة نشاطات التلميذ، وخلل ساعات تواجدهم يف األطر 

 الرتبويّة وبرنامج الظهية أو فّعالّيات أخرى.
املدرسّي أو برنامج الظهية غي مشروط بكونه يعاين من احلساسّية أو لديه  مشاركة التلميذ يف اإلطار 5.15

 صعوبات صّحّية أخرى.
ال ميكن أن يوّقع األهل على مستندات تُلقي على عاتق هذه اجلهة أو على غيها مسؤولّية معاجلة  5.16

 التلميذ أو إعفايها من املسؤولّية. 
التلميذ الذي يعاين من احلساسّية إىل اإلطار الرتبوّي مع على السلطة احمللّّية التشديد على استيعاب  5.17

 جمموعة زملء معروفني لتقدمي الدعم.
 

توجيهات لالستعدادات التي تقع ضمن مسؤولّية مدير المؤّسسة التربويّة، ومدير  .3
 المؤّسسة التربويّة التي تفّعل برنامج الظهيرة أو من ينوب عنه

املدير التأّكد من حصوله على تصريح صّحّي من األهل، يفّصل قبل بداية السنة الدراسّية، على  6.1
نوع احلساسّية. كما جيب إرفاق مستند يشتمل على اإلرشادات الطبّـّية من اختصاصّي حّّت 

 تتمّكن املدرسة من استيعاب التلميذ بشكل آمن.
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على املدير عقد اجتماع قبل بدء السنة الدراسّية مع الطاقم اإلدارّي ومّرضة متّثل اخلدمات  6.2
الصّحّية.يف حال كان التلميذ يعاين من حساسّية لنوع من الغذاء من املفّضل دعوة اختصاصّية 

وإذا أمكن  تغذية ُمعاجلة أو اختصاصّية متّثل السلطة احملّلّية أو الشبكة املشغِّلة، وكذلك األهل،
التلميذ أيًضا، من أجل حتديد طرق التعامل معه خلل السنة الدراسّية. يتّم توثيق التجهيزات 
وتعيني الشخص الذي سيتواصل مع األهل من قبل املدرسة أو املؤّسسة الرتبويّة اليت تفّعل برنامج 

 ة اليت يعاين منها.الظهية. جيب ملءمة اللقاء وطرق التعامل حسب جيل التلميذ ونوع احلساسيّ 
يف حال أّن استبعاد مسّببات احلساسّية ال يتّم يف كّل أرجاء املدرسة، الروضة أو مكان برنامج  6.3

الظهية جيب حتديد املكان الذي على التلميذ أن يتواجد فيه وأخذ كافّة الوسايل املطلوبة لتأمني 
وفًقا  -أو مكان جُترى فيه فّعاليّات الصّف، املخترب، القاعة الرياضّية وكّل غرفة -سلمة املكان

 لربنامج التلميذ الذي يعاين من احلساسّية.
على مديري املدارس، أو املؤّسسة الرتبويّة اليت تفّعل برنامج الظهية أو من ينوب عنهم، تبليغ طاقم  6.4

من  العاملني يف املؤّسستني عن احلساسّية واألسباب اليت تشي إىل حدوثها، كما عليهم التأّكد
عملّية إرشاد الطواقم يف بداية السنة. يشتمل اإلرشاد على معرفة الظاهرة، طرايق منعها، كيفّية 
التصّرف يف حالة اكتشافها والتجربة العملّية الستعمال احلقنة. جيب تبليغ كّل معّلم بديل يف 

املختلفة داخل  املدرسة، مرشد أو أّي عامل مؤّقت، حول احلساسّية والقيود املفروضة يف األمكنة
 املدرسة.

جيب توصية األهل الذين يعاين ابنهم من حساسّية بالتشاور مع اختصاصّية تغذية لألوالد يف  6.5
صندوق املرضى التابعني له، حول مرّكبات الغذاء اليت توصي به البنهم يف املدرسة، الروضة أو 

 املؤّسسة الرتبويّة اليت تفّعل برنامج الظهية.
د قيود خاّصة مبرّكبات الغذاء املسوح إدخاله إىل مناطق تواجد التلميذ، واملدرسة يف حال مّت حتدي 6.6

والروضة أو املؤّسسة الرتبويّة اليت تفّعل برنامج الظهية ومل تعّرف كّلها على أهّنا أماكن خالية من 
حيتوي مسّببات احلساسّية، جيب حتديد منطقة يستطيع التلميذ اآلخرون فيها تناول طعامهم الذي 

 على مسبّبات احلساسّية.
كجزء من االستعدادات للعملّية الرتبويّة يف املدرسة أو الروضة حول كيفّية التعامل مع احلساسّية  6.7

جيب توجيه األهل وتقدمي مقرتحات متنّوعة للوجبات الغذايّية يف املدرسة والروضة واملناسبات 
، "الرتبية (א)8/עוلتعليمات الثابتة من منشور ا 90-2.2اخلاّصة، كما هو مفّصل يف البند 

 للتغذية السليمة يف مؤّسسات الرتبية والتعليم" والتشديد على إبعاد مسّبب احلساسّية.
إذا كان يف داخل املدرسة أجهزة أوتوماتيكّية لبيع الشطاير أو كافيتييا، جيب أن تشتمل املواّد  6.8

وجيب التأّكد من أّن املنتوجات الغذايّية  الغذايّية على أطعمة ال حتتوي على مسّبب للحساسّية،
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اليت حتتوي على مسّبب للحساسّية تُباع يف عبّوات متنع االحتكاك مع املواّد الغذايّية اليت ال حتتوي 
على مواّد مسبّبة للحساسّية.  يف حال مّت تعريف املؤسّسة الرتبويّة على اهّنا منطقة خالية من 

 أطعمة حتتوي على مسّبب للحساسّية يف األجهزة األوتوماتيكّية. مسّببات احلساسّية ال يتّم بيع
يف حال إصابة التلميذ باحلساسّية جيب توضيح اإلجراءات حول كيفّية التعامل معه، ويتّم وضع  6.9

هذه اإلجراءات عند السكرتاريا يف املدرسة أو الروضة أو املكان الذي يعملون به بعد الظهر، أو 
رز، كما جيب وضع أرقام هواتف عايلته. إذا اقتضت احلاجة إىل حقنه، توضع يف مكان واضح وبا

جيب أن حيتوي ملّف التلميذ على احلقنة، إضافة إىل وضع حقنة يف علبة األدوية أو يف مكان بارز 
 يف الصّف األّم.

و بعد الظهر ال مُينع التلميذ من املشاركة يف أّي فّعالّية تعليمّية، تربويّة أو اجتماعّية يف املدرسة أ 6.10
 بسبب حساسيّتـه لغذاء معنّي.

يف حال حدوث حساسّية لنوع معنّي من األغذية وتطّلب الوضع إخراج التلميذ بشكل طارئ من  6.11
املدرسة أو حقنه، جيب تقدمي تقرير عن احلادثة االستثنايّية من خلل اجلهاز اخلاّص بذلك يف 

ب تقدمي تقرير حوله لقسم الرتبية والتعليم يف املدرسة. إذا كان احلدث يف برامج ساعات الظهية جي
 السلطة احمللّّية أو ملفّعل برامج الظهية من قبل السلطة احمللّّية.

يتّم إرشاد الطواقم الرتبويّة يف املدرسة أو الروضة أو املؤّسسة املفّعلة لربنامج الظهية وفًقا للمواضيع  6.12
نهم من معرفة احلاالت الطارية النامجة عن احلساسّية من احملّددة يف برنامج وزارة الصّحة، واليت متكّ 

 الغذاء واالستجابة هلذه احلاالت. 
يف حال حدوث حساسّية جتاه نوع من الغذاء، جيب تقدمي العلج الفورّي حسب اإلرشادات  6.13

 . 101الطبّـّية هلذه احلالة، والتوّجه إىل مركز جنمة داوود احلمراء على الرقم 

املركز توجيه املّتصل يف تنفيذ اإلجراءات املطلوبة إىل حني وصول طاقم جنمة  يستطيع العامل يف
داوود احلمراء. على املعّلم املتواجد يف الصّف أو املعّلم البديل أو مربّية األطفال استدعاء شخص 
من الطاقم من أجل مساعدته وكذلك العامل يف ساعات تفعيل برنامج الظهية عليه استدعاء 

طاقم ملساعدته يف املنطقة اليت وقعت فيها احلادثة خلل االسرتاحة. تتّم عملّية شخص من ال
 استدعاء شخص مساعد من الطاقم بشرط أاّل ُيرتك التلميذ دون شخص بالغ إىل جانبه.

إليكم طرايق إلدارة فّعالّيات خارج املدرسة والروضة، أو الفّعالّيات اليت جُترى يف املؤّسسات الرتبويّة  6.14
 تفّعل برنامج الظهية أو يف املناسبات اخلاّصة: اليت
أّي خروج من املدرسة أو املؤّسسة الرتبويّة اليت تنّفذ برنامج الظهية هو ترك ملكان آمن،  . أ

 وجيب التطّرق له هكذا.
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قبل اخلروج للفّعالّية جيب التحّدث مع التلميذ والتخطيط معه ومع أقرانه حول كيفّية ضمان  . ب
 سلمته.

جيب متكني األهل من االنضمام إىل الفّعالّية كمرافقني أو مرافقني بسّيارهتم الستعماهلا إذا  . ت
اقتضت احلاجة. ال ميكن إلزام األهل باملرافقة أو أن يكون ذلك شرطًا خلروج التلميذ 

 للفّعالّية. 
ؤّسسات ضمن االستعدادات الفتتاح السنة الدراسّية، جتري يف املدارس، روضات األطفال وامل 6.15

الرتبويّة اليت تنّفذ برنامج الظهية، عملّية إرشاد وتأهيل نظرّي وعملّي للطاقم الرتبوّي، املرّكزين، 
املرشدين والعاملني حول معاجلة التلميذ الذين يعانون من احلساسّية. مضامني اإلرشاد، مّدته 

 ومستوى كفاءة العاملني تكون وفًقا لتوجيهات وزارة الصّحة.
مرّكز برنامج الظهية حتلنة املرشدين اجلدد واملؤقّتني والثابتني خبصوص حالة التلميذ الذي على  6.16

يعاين من احلساسية وتوجيههم حول كيفّية التعامل معه يوميًّا ويف حاالت اإلصابة. كما عليه تعبئة 
ؤّسسة الرتبويّة اليت تنّفذ تقرير حول تنفيذ التأهيل الذي تلّقاه املرّكزون واملرشدون وحتويله إىل إدارة امل

 برنامج الظهية.
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 .العربّ  اجملتمع يف للتعليممرشد قطرّي، قسم أ  -حممد حجاجرة 

 
 الترجمة لّلغة العربّية:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -طروب خليل 
 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -لبًن حديد 

 
 تدقيق لغوّي:

 مرشدة قطريّة للغة العربّية. -د. رميا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم
 مرشد قطرّي يف حوسبة اللغة العربّية. -إلياس جّنار 

 مرشدة قطريّة يف حوسبة اللغة العربّية. - راوية بولس 
 

 :ومتابعة إشراف
 .العربّ  اجملتمع يف للتعليمأ  قسم مدير -خطيب  اهلل عبد

 
 

 العنوان اإللكترونّي لمجمع مناشير المديرة العاّمة:
 www.education.gov.il/mankal   

 لمناشير المديرة العاّمة باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/
Chozrim/hozerMankal.htm 
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