
االبتدائيّة،المدراسفياألعّزاءوالمعلمونالمعلمات

.ويّ فاهيّة النفسية للطالب وتوفير االمن والسالمة لهم كجزء ال يتجّزأ من عملهم التربتطوير الرتعمل الطواقم التربوية على 
.ط رخ  ازمة وحاالت في تشخيص وتحديد الطالب الذين يواجهون صعوبةً، وحدة، ضائقة ، هناك دور مركزّي لجهاز التربية والتعليم 

نقاطتحديدوتشخيصمنالمعلمتمكن،المراهقةجيلفيخاصةواهميته،الطالبمعالتربويللطاقموالمستمرالعميقالتعارف,التواصل

المجالفيالمدىرةقصيبصعوباتتتمثلوالتيالطالبمنهايعانيقدالتيالضائقةوحاالتالصعوباتمنالعديدتشخيصجانبالىالقوى

.وااليذاءالخطرمنالمستمرةاالزماتحتىوالشعورياالجتماعي،التعليمي

يقومونحيث،نالسنيمدارعلىالحسومرهفياليقظينالمعلمينقبلمنعنهاالكشفيتمواالعتداءالخطر،الضائقةحاالتمنالكثيرهنالك

.طالبهملمساعدةويتوجهونالمهنيينمعيتشاورون،القلقتثيرعالماتبتشخيص

المهممنوالتيهموعائالتالطالبلدىجديدةوضائقةخطرحاالتتنشا،المستمرةالكوروناازمةفترةفيتتمالتيالتشخيصعمليةجانبالى

.االهتمامنمنحهاان

،دعمهم،مبهاالهتمام،المعتادمناكثربشكلالطالبجميعمعمستمرتواصلعلىالمحافظةالمهممن,أيضاالحاليةالتعليميةالسنةفي

التأثيرإمكانهبحيث،كبرىأهميةالمهنيةاالستشارةيرافقهالذيالمبكرللتدخل.الحاجةعندلهمالمساعدةوتقديممرافقتهم،معهمالتعاطف

.والخطراالعتداءحاالتإيقافو/اومنعالىباإلضافة،وعائالتهمللطالبالنفسيةالرفاهيةعلىإيجابيبشكل

صيغت الجملة في صيغة المذكر ولكنها موجهة لإلناث والذكور على حد سواء : مالحظة



التمعّن في جميع طالب الصفّ 

ؤثر على واسعة  التي تسيروراتمن المهم تشخيص . هنالك تواصل مستمر مع طالب الصف على المستوى الشخصي وعلى مستوى الصف كمجموعة

.  عصبية وغيرها، كأبة،ملل،عزلة اجتماعية،تغير في السلوك،صعوبات تعليمية: الطالب في هذا الوقت
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طالب في خطر يتكون خالل هذه الفترة طالب في خطر مستمر

ترة الطالب المعروفين لطاقم المعلمين كطالب قي خطر قبل بدا ف

قة يجب االستمرار في مراف. الكوروناالطوارئ وانتشار فيروس 

ل مع يجب التواص. هؤالء الطالب وتقديم الدعم والعالج المالئم لهم

مع ،وبفترات متقاربةبشكل مكثف هؤالء الطالب ومع ذويهم 

العامل ،الحرص على التشاور والتحاور مع مستشارة المدرسة

.في المجتمعالنفسي والجهات العالجية األخرى

قاب الطالب الذين تم تشخيصهم في فترة الطوارئ المستمرة بإع

الدراسية والذيناو مع بداية السنةالكوروناانتشار فيروس 

من .او ازمة شخصية او عائلية،خطر،ازمة،يواجهون صعوبة

شاور مرافقتهم والت،المهم تعزيز التواصل مع هؤالء الطالب وذويهم

جية بخصوصهم مع المستشار المدرسة والعامل النفسي وجهات عال

. أخرى في المجتمع

مواد مساعدة وارشادية

عناوين للتوجه لطلب المساعدة

تحديد وتشخيص األوالد في خطر

اضغطوا على المستطيالت أعاله من أجل التوّسع في الموضوع

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kli_Itur/Homrey_Ezer_Al_Yesodi.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/shefi/Alon_Hearchut_2020/Kli_Itur/Ktovot_Pniya_Lezra.pdf


عالمات التحديد والتشخيص الخاصة بالتعلم عن بعد 
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.هلواالستمرار بإجراء محادثة مع الطالب ومع االتكفي للفت انتباهنا ولكنها ،وجود هذه العالمات ال يشير بالضرورة الى وجود ضائقة او خطر

.  ى االمرمحادثة شعورية مع الطالب والتشاور مع المستشار او العامل النفسي في المدرسة اذا اقتضاجراء /المبادرةمن المهم ،عندما نصادف هذه العالمات
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افقة هؤالء يجب االستمرار في مر. الكوروناالطالب المعروفين لطاقم المعلمين كطالب قي خطر قبل بدا فترة الطوارئ وانتشار فيروس 

ص على ، مع الحربشكل مكثف وبفترات متقاربةيجب التواصل مع هؤالء الطالب ومع ذويهم . الطالب وتقديم الدعم والعالج المالئم لهم

.  التشاور والمحاورة مع مستشار المدرسة، العامل النفسي والجهات العالجية األخرى

https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=234&REFF_GUID=%7b0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1%7d


ذين يواجهون الدراسية وال، او مع بداية السنةالكوروناالطالب الذين تم تشخيصهم في فترة الطوارئ المستمرة بأعقاب انتشار فيروس 
تشار مرافقتهم والتشاور مع المس،من المهم تعزيز التواصل مع هؤالء الطالب وذويهم.صعوبة، ازمة، خطر، او ازمة شخصية او عائلية

.  المدرسة والعامل النفسي بخصوصهم
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https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2009-3b-2-1-11.htm
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=234&REFF_GUID=%7b0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1%7d

