
االطفال،رياضفياألعّزاءوالمعلمونالمعلمات

.ن عملهم التربويّ فاهيّة النفسية للطالب، وتوفير االمن والسالمة لهم كجزء ال يتجّزأ متطوير الرتعمل الطواقم التربوية في الجيل الغض من اجل  
.في تشخيص وتحديد الطالب الذين يواجهون صعوبةً، وحدة، ضائقة وحاالت َخَطرهناك دور مركزّي لجهاز التربية والتعليم 

تشخيصجانبىالالقوىنقاطوتحديدتشخيصمنالمعلممكني،االطفالرياضفيالصغاراالوالدمعالتربويللطاقموالمستمرالعميقالتعارف

االجتماعي،السلوكيالمجالفيالمدىقصيرةصعوباتبينماتتراوحوهياالطفالمنهايعانيقدالتي،الضائقةوحاالتالصعوباتمنالعديد

.واالعتداءاتالمخاطرعنناتجةمستمرةضائقةوحتى،والشعوري

يقومونحيث،نالسنيمدارعلىالحسومرهفياليقظينالمعلمينقبلمنعنهاالكشفيتمالتيواالعتداءالخطر،الضائقةحاالتمنالكثيرهنالك

.طالبهملمساعدةويتوجهونالمهنيينمعيتشاورون،القلقتثيرعالماتبتشخيص

وعائالتهموضةالرطالبلدىجديدةوضائقةخطرحاالتتنشاانالممكنمن،المستمرةالكوروناازمةفترةفيتتمالتيالتشخيصعمليةجانبالى

أيضاوالخطرائقةالضحاالتوتحديدتشخيصعلىبالقدرةتتحلىانالتعليميةالطواقممنيتطلبذلكالىباإلضافة.اهتمامنمنحهاانالمهممنالتي

.وجاهيبشكليقامالالذيالتربوياللقاءفي

،معهمعاطفالت،دعمهم،بهماالهتمام،المعتادمناكثربشكلالطالبجميعمعمستمرتواصلعلىالمحافظةالمهممنالحاليةالتعليميةالسنةفي

.الحاجةعندلهمالمساعدةوتقديممرافقتهم

الىباإلضافة،وعائالتهمللطالبالنفسيةالرفاهيةعلىإيجابيبشكلالتأثيربإمكانهحيث،كبرىأهميةالمهنيةاالستشارةيرافقهالذيالمبكرللتدخل

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



التمعّن في جميع طالب الروضة

رة التي يتطلب فيها او في الفت،وحسب الحاجة في الفترة التي يكون فيها التعلم عن بعد،يتم التمعن في جميع الطالب خالل اليوم الدراسي
.الدمج بين التعلم الوجاهي والتعلم عن بعد

.المزاج واليقظةاألداء السلوكي
ت الحضور المنتظم والثاب

.الى الروضة

.استعمال مفرط للشاشات
الوضع الصحي للطالب 

وعائلته

ث نمرر بالروضة رسائل تب

تنا على االمل وتعبر عن ثق
.بقدرات الطالب

نكون على تواصل ثابت

ومستمر مع كل طالب 
.وطالبة بشكل شخصي

نحرص على التطرق 

للمهام ،لتوجهات الطالب
.همالتي ينتجوها ولمشاركت

نتابع حضور الطالب

بشكل يومي في 
.الروضة

نبدأ الدرس بمحادثة

شعوريّة

نتشاور ونتعلم من الزمالء 

بكل ما يتعلق بالتصرفات
.داخل الروضة

نذكر طالب الروضة 

وأولياء األمور بشكل 

شخصي وجماعّي بأنّنا 

متواجدين ومصغيين 
. الحتياجاتهم

نشجع الطالب على 

مشاركتنا في الصعوبات
.يواجهونهاالتي قد 

حديثًا نقوم بفعاليات تتضمن

، تتيح شعوريًا وبين شخصيّ 

.التعبير والمشاركة

ننفسح المجال للتعبير ع

مواطن القوة والقدرات لدى

طالب الروضة في 

ة واألنشطة المختلفالفعاليّات

.التي تقتم في الروضة

.

،نبادر الى مهام ممتعة

وتبث مهدئة،مضحكة
.شعور بالتكاتف معا

نحافظ على تواصل مع

أولياء أمور طالب 
.الروضة

توصيات للعملنتمعن في

استخدام واستعمال أدوات 
.خطرة

.بناء عالقات اجتماعية

.

ة نشِرك الجهات ذات الصل

مستشار، مفتشة ، عامل )

بخصوص( نفسي 
.ةالتصّرفات داخل الروض

الب نتناول مواضيع تقلق ط

.الروضة وتشغلهم

.اللباس والمظهر الخارجي



طالب في خطر يتكون خالل هذه الفترة طالب في خطر مستمر

.مجموعة طالب معروفين لطاقم الروضة-طالب في خطر مستمر

ج يجب االستمرار في مرافقة هؤالء الطالب وتقديم الدعم والعال

نفسي العامل ال،بالتشاور والحوار مع مستشارة الروضةالمالئم لهم

يجب التواصل مع هؤالء الطالب ومع . والجهات العالجية األخرى

.م المهنيذويهم بشكل مكثف وبفترات متقاربة وفقا لتعليمات الطاق

قاب في فترة الطوارئ المستمرة بإعالطالب الذين تم تشخيصهم 

والذينالدراسية او مع بداية السنةالكوروناانتشار فيروس 

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

مرافقتهم والتشاور،تعزيز التواصل مع هؤالء الطالب وذويهم

. بخصوصهم مع مستشارة الروضة والعامل النفسي

مواد مساعدة وارشادية

عناوين للتوجه لطلب المساعدة

اضغطوا على المستطيالت أعاله للتوسع في الموضوع

تحديد وتشخيص طالب في خطر

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


تقديم يجب االستمرار في مرافقة هؤالء الطالب و.مجموعة طالب المعروفين لطاقم الروضة -طالب الروضة الموجودين في خطر مستمر

ر ، مع الحرص على التشاوبشكل مكثف وبفترات متقاربةيجب التواصل مع هؤالء الطالب ومع ذويهم . الدعم والعالج المالئم لهم
.  والمحاورة مع مستشارة الروضة، العامل النفسي والجهات العالجية األخرى

الطالب الذي نعلم بانه قد 

تعرض في الماضي الى 

و /التنكيل او االعتداء او

.العنف

طالب يتلفظ  بأقوال 

او يحاول إيذاء انتحارية

.نفسه

عالمات تشخيص

نكون على عالقة عميقة 

ومتواصلة مع الطالب 
.بشكل شخصي

نسال أسئلة مباشرة عن 

المواضيع التي نعرف ان 

ي هنالك صعوبة فيها، بما ف

ذلك أسئلة مباشرة عن النية 

.او االيذاء/لالنتحار و

شاور نتوجه للت! ال نبقى لوحدنا

ونكون على تواصل مع 

الجهات المعالجة للطالب 

، رمستشا)الموجودين في خطر 

ل معالجين من قب،عامل نفسي

عاملين اجتماعيين ،"ماتيا"

(.وغيرهم

.

نتحّدث مع أولياء أمور

الطالب

وفقا ) نقوم بزيارات بيتية 

للتعليمات المتعلقة 

(.بالزيارات البيتية

توصيات للعمل

طالب في خطر مستمر

ه الطالب الذي تواجه عائلت

ازمة مستمرة مثل فقدان 

،مرض،شخص قريب

.طالق وغيرها

الطالب الذي نعلم بانه 

يستخدم الشاشات بشكل 

.مفرط به

في الحاالت التي يعلو 

فيها الشك لوجود عنف، 

تصريحات باالنتحار، 

إيذاء ذاتي او أي إيذاء 

يوجب اخر يوجب التبليغ

يوجب االخباراوالتبليغ

حسب القانون او 

اإلجراءات، نتصرف 

وفق ذلك ونكون على 

تواصل مستمر مع 

.الجهات المعالجة

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


هؤالء من المهم تعزيز التواصل مع.طالب الروضة الذين تم تشخيصهم كطالب يواجهون صعوبات، خطر، ازمة شخصية او ازمة عائلية

.  مرافقتهم والتشاور مع مستشارة الروضة والعامل النفسي في الروضة بخصوصهم،الطالب وذويهم

.التغيب عن الروضة
.تغيرات مقلقة بالسلوك

.

الطالب الذي ال يقوم 

ا يجب بواجباته التعليمية كم

عال غير ف) في هذه الفترة 

ال يقوم،في الفعاليات

.(بالمهام الخ

الطالب الذي يعاني من 

صعوبات شخصية او 

ة عائلية في الفترة األخير

او في الوقت االني على 

خلفية صحية او اقتصادية 

.وغيرها

عالمات تشخيص

شاور نتوجه للت! ال نبقى لوحدنا

ضة وتلقي الدعم من مفتشة الرو

ي من المستشارة والعامل النفس

في الروضة ومن المختصين

.في شيفي

اذا لزم االمر نقوم بإقامة 

لجنة مهنية لبناء خطة 

،تدخل تربوية عالجية
حيث تجتمع هذه اللجنة 

.وتعمل بشكل مستمر

نوفر للطالب وعائالتهم

عناوين للتوجه لتلقي 

نتأكد انهم ،المساعدة

توجهوا فعليا لتلقي 

ونقترح عليهمالمساعدة

الوساطة اذا اقتضى االمر

ة  تقوم المربية في الروض

بإجراء حوار مستمر مع 

.الطالب وذويهم

نحدد دوائر اإلصابة 

األخرى حول الطالب 

ونحاول تجنيد وتوفير 

و /استجابات شخصية او

.جماعية مالئمة

توصيات للعمل

مجموعة طالب في خطر يتكون خالل هذه الفترة

ه الطالب الذي تواجه عائلت

ازمة  في الوقت الحاضر 
الطالب الذي يشترك  

.بضائقة تواجهه

نبث للطالب رسائل من 

االمل، التواجد من اجلهم، 

الدعم وتعزيز نقاط القوة 

.لديهم

يها في الحاالت التي يعلو ف

الشك لوجود عنف، 

يذاء إ, تصريحات باالنتحار

ذاتي او أي إيذاء اخر 

لتبليغيوجب ايوجب التبليغ

حسب يوجب االخباراو

القانون او اإلجراءات، 

ن نتصرف وفق ذلك ونكو

على تواصل مستمر مع 

الجهات المعالجة

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

