
 المعلّمات والمعلّمون األعّزاء في المدراس االبتدائّية،

يدأب أعضاء الطواقم التربوّية على تطوير رفاهّية التالميذ النفسّية كجزء ال يتجّزأ من عملهم التربوّي، كما يعملون على 

تشخيص التالميذ الذين يواجهون المحافظة على سالمتهم وأمنهم أيًضا، وهناك َدْور مركزّي لجهاز التربية والتعليم في 

 .صعوبًة، وحدة، ضائقة وحاالت َخَطر

عاًما،  12-6يعرف العاملون في التربية والتعليم التالميذ بشكل متواصل وعميق، وال سّيما التالميذ الذين يبلغون من عمرهم 

حيث تتيح هذه المعرفة العميقة إمكانّية تشخيص القوى وَمواطن القّوة لديهم، كما أّنها تتيح تشخيص الكثير من الصعوبات 

وحاالت الضائقة أيًضا، ابتداًء من الصعوبات التعليمّية واالجتماعّية والشعورّية الّتي تستمّر فترة وجيزة، وانتهاء بالحاالت 

 .  المتواصلة من الخطر واإليذاء

يتّم تشخيص الكثير من حاالت الضائقة والخطر واإليذاء من ِقَبل المعلّمين المتيّقظين ومرهفي الحّس على مّر السنين، حيث 

 .  يالحظون المؤّشرات المقلقة لدى الطالب، ويستشيرون المختّصين، ويتوّجهون لطلب المساعدة ِمن أجلهم

، تنشأ حاالت خطر وضائقة جديدة لدى التالميذ وأفراد الكوروناإلى جانب عملّية التشخيص المتواصلة الّتي تتّم خالل أزمة 

عائالتهم، وِمن المهّم أن نمنحها اهتمامنا، كما يتوّجب على الطواقم التربوّية تشخيص هذه الحاالت خالل اللقاءات الّتي ال تتّم 

 .  بشكل وجاهّي أيًضا

تزداد أهمّية المحافظة على عالقة متواصلة ومستمّرة مع كاّفة الطاّلب خالل السنة الدراسّية الراهنة، وذلك بغية منحهم 

هناك أهمّية بالغة للتدّخل المبّكر المتزامن مع استشارة المختّصين، . االهتمام، والدعم، وإبداء االكتراث، ومرافقتهم ومساعدتهم

 .    حيث يمكن أن يؤّثر بشكل إيجابّي على رفاهّية الطالب النفسّية ورفاهّية عائالتهم، ويمنع حاالت الخطر واإليذاء أو يوقفها



 التمّعن في تالميذ الصّف جميعهم
غّيرات في ، تيشعر التالميذ جميعهم بالتغيير والتباعد االجتماعّي وعدم الوضوح خالل هذه الفترة، وقد تنعكس هذه األمور من خالل صعوبات في التعلّم

 .التعلّم عن ُبعد أيًضا سيروراتسنقوم بالتمّعن في تالميذ الصّف بشكل وجاهّي ومن خالل . السلوك، العزلة، الملل، الكآبة، الحزن وغيرها

الحضور المنتظم في التعلّم  المزاج ومدى اليقظة األداء التعليميّ 
 الوجاهّي والتعلّم عن ُبعد

 االستخدام المفرط للشاشات التغّيرات في السلوك
الوضع الصحّي لدى 

ة أو لدى أفراد \التلميذ

 ـا \عائلته

نوصل لتالميذ الصّف 

رسائل تبعث األمل، وُنبدي 

 ثقتنا بقدراتهم

نكون في عالقة ثابتة 

 ومستمّرة وشخصّية مع كلّ 

  تلميذ وتلميذة

نحرص على إرسال ردودنا 

على توّجهات التالميذ، كما 

نحرص على إرسال 

مالحظاتنا حول الوظائف الّتي 

 .يسلّمونها، وحول مشاركاتهم

نتابع حضورهم في 

   الدروس بشكل يوميّ 

نبدأ الدرس بحديث 

 شعوريّ 

نتشاور ونتعلّم من الزمالء 

بخصوص التصّرف في 

 الصفّ 

نذّكر التالميذ وأولياء 

األمور بشكل شخصّي 

وجماعّي بأّننا متوفّرون 

 ومنصتون الحتياجاتهم

نشّجع التالميذ على 

مشاركتنا إذا واجهوا أو 

واجه أصدقاؤهم صعوبة 

 ما

ننفّذ فعالّيات تتضّمن حديًثا 

شعورًيا وبين شخصّي، 

حيث يتيح هذا التعبير عن 

 الذات والمشاركة

نفسح المجال للتعبير عن  

َمواطن القّوة والقدرات 

لدى التالميذ في الفعالّيات 

 الصفّية

نبادر إلى مهّمات ممتعة، 

مضحكة، مهّدئة، وتبعث 

 الشعور باالنتماء

نحافظ على عالقة مع 

 أولياء أمور التالميذ

توصياتسنمتّعن يف

َتوفُّر الوسائل التكنولوجّية 

אמצעי )للتعلّم عن ُبعد 
 .(קצה

 العالقات االجتماعّية

ُنشِرك الجهات ذات الصلة 

ة، \مدير)في المدرسة 

بخصوص ( ة\مستشار

 التصّرفات في الصفّ 

نزّود التالميذ بمعلومات 

حول مواضيع تقلقهم 

 وتشغلهم

 المظهر والمالبس



 تالميذ في خطر مستمرّ  تالميذ في خطر تكّون خالل هذه الفترة

تالميذ يعلم الطاقم أّنهم في خطر قبل فترة الطوارئ المستمّرة في 

يجب الحرص على االستمرار في  .أعقاب انتشار فيروس كورونا

يجب أن يكون . مرافقة هؤالء التالميذ، ودعمهم، ومعالجتهم

التواصل مع هؤالء التالميذ وأولياء أمورهم بشكل متكّرر أكثر، 

ـة، \ـة النفسيّ \ة، االختصاصيّ \وبالتزامن مع استشارة المستشار

 . والجهات العالجّية في المجتمع

تالميذ ُشّخصوا خالل فترة الطوارئ المستمّرة في أعقاب انتشار  

حيث يواجهون ، فيروس كورونا، أو مع بداية السنة الدراسّية

من . صعوبة ما، أو ضائقة، أو خطًرا، أو أزمة شخصّية أو عائلّية

المهّم أن تكون عالقتنا أعمق مع هؤالء التالميذ وأولياء أمورهم، 

ـة في \ـة النفسيّ \ة واالختصاصيّ \وأن نرافقهم، ونستشير المستشار

 .  المدرسة بخصوصهم

 مواّد إرشادّية

 عناوين لَِطلَب المساعدة

اضغطوا على المستطيالت أعاله من أجل التوّسع في الموضوع

 (سُينَشر في القريب العاجل) توجيهات قسم التعليم االبتدائّي والخدمات النفسّية االستشارّية بخصوص االستجابة لالحتياجات الشعورّية

 تشخيص التالميذ 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


 مؤّشرات خاّصة من أجل التشخيص خالل التعلّم عن ُبعد

ُتكثِر من \ة ُيـ\تلميذ

التغّيب عن الدروس 
 الّتي ُتنّفذ عن ُبْعد

تشعر \ة يـ\تلميذ

ـا \بالخجل بسبب بيته

ـت \ـا وليس\أو عائلته

ـا \ـة في َكْشفه\معنيّ 
 ـا\وإظهاره

تواجه \ة يـ\تلميذ

صعوبة في الجلوس 

المتواصل أمام شاشة 
 الحاسوب 

  يغلق الشاشة\ة تـ\تلميذ
 (ُتفّعل الكاميرا\ال ُيـ)

تواجه مشكلة \ة يـ\تلميذ

في الحصول على 

الوسائل التكنولوجّية 

في البيت ألسباب 
 عديدة

تملك مكاًنا \ة ال يـ\تلميذ

ا للدراسة في  معًدّ

البيت، ويتشّتت 

ـا بسبب ما \انتباهه
 يجري هناك

 .في داخلنا" الضوء األحمر"هناك عّدة مؤّشرات خاّصة خالل هذه الفترة قد تدّل على مواجهة صعوبة وضائقة وخطر، ويمكن أن تضيء 
 هذه المؤّشرات ال تعني أن هناك ضائقة أو خطر بالضرورة، 

"  حّساسة"إذا صادفنا هذه المؤّشرات، فمن المهّم إن ُنجري محادثة . ـا\ة ووالديه\ولكنها تكفي كي تسترعي انتباهنا وتدفعنا إلى مواصلة الحديث مع التلميذ

 .ـة في المدرسة إذا اقتضى األمر\ـة النفسيّ \ة واالختصاصيّ \ة، ونستشير المستشار\مع التلميذ



يجب الحرص على االستمرار في مرافقة  .تالميذ يعلم الطاقم أّنهم في خطر قبل فترة الطوارئ المستمّرة في أعقاب انتشار فيروس كورونا

، وبالتزامن مع استشارة بشكل متكّرر أكثريجب أن يكون التواصل مع هؤالء التالميذ وأولياء أمورهم . هؤالء التالميذ، ودعمهم، ومعالجتهم
 .ـة، والجهات العالجّية في المجتمع\ـة النفسيّ \ة، االختصاصيّ \المستشار

ـا قد \ة نعلم أّنه\تلميذ

ـت في الماضي \تعّرض

 للتنكيل أو اإليذاء أو العنف

ـت أقوااًل \ة قال\تلميذ

ـت إيذاء \انتحارّية أو حاول

 ـا\نفسه

ـا \ة نعلم أنه\تلميذ

ـت تدخين السجائر \جّرب

 أو ُشْرب الكحول

مؤّشرات للتشخيص

نكون في عالقة متواصلة 

مع  وعميقة وشخصّية
 التالميذ

نسأل أسئلة مباشرة حول 

مواضيع نعلم بوجود 

صعوبة فيها، وهذا يشمل 

أو \الرغبة في االنتحار و

 اإليذاء

نتواصل مع ! ال نبقى وحدنا

الجهات المعالجة للتالميذ 

ة، \المستشار)في خطر 

ـة، \ـة النفسيّ \االختصاصيّ 

ـة \، العامل"ماتيا"معالجي 
 (وغيرهم، ـة\االجتماعيّ 

نتحّدث مع أولياء أمور 

 التالميذ
وفق )نقوم بزيارة بيتّية 

 (إجراءات الزيارة البيتّية

إذا رصدنا تفاقًما في 

الحالة، نتوّجه دائًما 

ة \للمستشار

ـة النفسّية \واالختصاصيّ 

بغية التفكير المشترك 

 والمشاورة

 توصيات

 تالميذ في خطر مستمرّ 

ـا \ة تواجه عائلته\تلميذ

أزمة مستمّرة، كفقدان 

شخص عزيز، أو مرض، 

 أو طالق وغيرها

تميل \ـا يـ\ة نعلم أنه\تلميذ

إلى استخدام الشاشات 

 بشكل مفرط

في الحاالت الّتي يساورنا 

فيها الشّك حول التعّرض 

للعنف، أقوال انتحارّية، 

 إيذاء ذاتّي، أو إيذاء آخر

واجب  أو واجب التبليغفيه 

حسب القانون أو  اإلعالم

اإلجراءات، نعمل وفق 

ذلك، ونتواصل بشكل 

مستمّر 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={0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1}
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=234&REFF_GUID={0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1}


حيث يواجهون صعوبة تالميذ ُشّخصوا خالل فترة الطوارئ المستمّرة في أعقاب انتشار  فيروس كورونا، أو مع بداية السنة الدراسّية، 

من المهّم أن تكون عالقتنا أعمق مع هؤالء التالميذ وأولياء أمورهم، وأن نرافقهم، . ما، أو ضائقة، أو خطًرا، أو أزمة شخصّية أو عائلّية
 .  ـة في المدرسة بخصوصهم\ـة النفسيّ \ة واالختصاصيّ \ونستشير المستشار

التغّيب عن الدروس 

بواسطة الشبكة أو عدم 

 الحضور إلى المدرسة
 تغّيرات مقلقة في السلوك

  تؤّدي\ة ال يـ\تلميذ

ـا خالل هذه الفترة \واجباته

من الناحية التعليمّية 

ـة خالل الدروس، \خامل)

 (تنفّذ المهاّم وغيرها\ال يـ

يواجه مؤّخًرا أو \ة تـ\تلميذ

اآلن صعوبة شخصّية أو 

عائلّية على خلفّية صحّية، 

 اقتصادّية، وغيرها

مؤّشرات للتشخيص

نتوّجه ! ال نبقى وحدنا

للمشاورة والمرافقة والحصول 

ة \على الدعم من مدير

  ة،\المدرسة، المستشار

  ـة،\ـة النفسيّ \االختصاصيّ 

والمختّصين في الخدمات 

   النفسّية االستشارّية

نّتبع منشور المدير العاّم، 

وإذا اقتضى األمر تبني 

لجنة مهنّيين برنامًجا 

عالجّيا، وتتابعه -تربوًيا

 باستمرار 

نمنح التالميذ وأولياء أمورهم 

عناوين للطلب المساعدة ، 

ونتأّكد من أنهم توّجهوا لطلب 

المساعدة، ونقترح عليهم 

التوّجه إلينا كوسطاء بغية 

التنسيق والمتابعة بهذا 

 الخصوص إذا اقتضت الحاجة

 ُ ـة حديًثا \ُتجري المربي\يـ

متواصاًل مع التالميذ 
 وأولياء أمورهم

نحّدد دوائر اإلصابة 

 ة\اإلضافّية حول التلميذ

ونحاول توفير استجابات 

أو جماعّية  \شخصّية و

 مالئمة

 توصيات

 تالميذ في خطر تكّون خالل هذه الفترة

ـا \ة تواجه عائلته\تلميذ

 أزمة اآلن
ُتطلعنا على \ة ُيـ\تلميذ

 يواجهها\صعوبة تـ

نوصل للتالميذ رسالة من 

األمل، وبأّن األمور مؤّقتة 

 ونعّزز قدراتهم

في الحاالت الّتي يساورنا 

فيها الشّك حول التعّرض 

للعنف، أقوال انتحارّية، 

  إيذاء ذاتّي، أو إيذاء آخر

واجب  أو واجب التبليغفيه 

حسب القانون أو  اإلعالم

اإلجراءات، نعمل وفق 

ذلك، ونتواصل بشكل 

مستمّر 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={0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1}
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=234&REFF_GUID={0A7D0F48-4DAE-473B-B532-783EF8F6FFA1}

