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 2021بداية السنة الدراسّية في محاكاة لطاقم الطوارئ المدرسّي تمرين 

 ة\مؤّكد ـة\مريض   في المدرسةـة \اـة أو معلّم  \اطالب  أن  لمع  ما ن  عند

 

 

 مةمقدّ 

 نواٍح. عّدة للتعلّم من ال تعّوضفترة الكورونا فرصة ّد ُتع

 نواجهث دَ هذا الحَ  جَعلَناقد ، واضطرابات وتغييرات على الُمستوى العالميّ  تنطوي علىأزمة يدور الحديث عن 

 ّما أَلِْفناه. ع هاُمعظمحيث يختلف  توفير إجابات مالئمة،ا منّ  تقتضي يات وأسئلةتحدّ 

 نواح  ة من عدّ  أحداث الطوارئ المألوفة عن في ممّيزاتهاكورونا  أزمةتختلف 

أهمّية إدارة  تكمن هنا. ديرنات   عهاد   ن  أاّل و أن نديرها هو ضرورةالطوارئ  حاالت جميعبين المشترك القاسم 

 .1الَحَدث الطارئ ِمن ِقَبل طاقم الطوارّئ في المدرسة

 ّمانتِ يَ  إال أّن إدارة الحدث والتدّخل ،الئم الواقع غير المألوفة، تُ ومختلف ةجديد تتخطيط تدّخالإلى حاجة الرغم 

 بغضّ  وركيزة، والّتي ُتعتَمد كأساس ثابت ،التدّخل المألوفة والمتعارف عليها ألوقات الطوارئ مبادئتبًعا ل

 ث طارئ وآخر. دَ تالف بين حَ خالنظر عن اال

ز هذه رات الّتي تميّ ب ومتابعة التطوّ تدر  على ال في المدرسة اإلداريّ  طاقمالساعدة م  الى هذه المحاكاة هدف ت

 المدرسة. فدين إلىواالجميع دى ة النفسّية لوصياغة استجابات مالئمة لتعزيز الرفاه والصحّ  ،الفترة

 هكذاو ،د(العمل بواسطة الشبكة )عن ُبعْ  كيفّيةلقد تعلّم طاقم الطوارئ في المدرسة خالل فترة جائحة كورونا 

 ات هذه االستراتيجّية.ات وسلبيّ إيجابيّ  اكتسب خبرة بخصوص

مألوف كما هو بشكل وجاهّي  نفيذهات بإمكانكملكن و،  2وم"ز" تطبيق َعْبر نّفذتُ  كيهذه المحاكاة ّدت عِ لقد أُ 

 .ُمّتبعو

 :"موز"تطبيق ر ب  ع  حاكاة م  ال نفيذليها خالل تإاالنتباه  من الم همّ  أمور

ض  أ. و  نيّ اللقاء التجربة خ  الطاقم تنفيذ المحاكاة في البداية من خالل لقاء افتراضّي ُيجِريه  من المفّضل: تزام 

 لممّيزات المدرسة العينّية.  مة المحاكاةءب وماللتدرّ ا بغية ارّي،اإلد
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تعزيز من أجل  اقمومن أعضاء الطممكن أكبر عدد  شراكإ مهمّ من ال :داريّ واإل مشاركة الطاقم التربويّ  ب.

المشاِركة  تركيبة الطواقمفي التفكير  من الُمهمّ و خالل األزمات والطوارئ،بأسرها في المدرسة  األداءوتطوير 

 .المراحل الُمختلفة خالل

وتعريف أصحاب  المحاكاة فرصة للتعّرفهذه  َعدّ تُ  قيادة واضحة وتعريف واضح ألصحاب الوظائف: ج.

 المدرسّية. القيادةرّسخ حضور ت هاكما أن ،طاقم الطوارئفي الوظائف 

 فيول مَ عَ  ن يقوم بكلّ معرفة مَ  مهمّ ِمن ال المختلفة: لى أصحاب المهامّ إف والتعرّ وظيفة  ة كلّ د. توضيح ماهيّ 

صاحب  حتياطّي لكلّ ان يكون بديل أأيًضا  مهمّ ِمن الو ،ن المسؤول وما حدود هذه المسؤولّيةمرحلة، مَ  أيّ 

 وظيفة.

 التواصل يختلف عن االفتراضيّ التواصل  أنّ  ار دائمً نتذكّ أن يجب  :3ث باستمرارد  ح  ات في المستجدّ توجد . ـه

نقاش عفوّي والقدرة إجراء ، إمكانية ةالتركيز المطلوب طريقةحوار، لل ةة الزمنيّ الُمدّ : نواح ةعدّ في  الوجاهيّ 

 للتدّرب على تخطيطال أخذ هذه األمور بالحسبان خالل يفّضل ا؛ا. لذم لغة الجسد واللغة عمومً هْ على قراءة وفَ 

للنقاش وتفعيل  4"فرَ غُ "، وبناء "زومتطبيق "ر بْ تخطيط للعمل بمجموعات عَ ال ، أيْ تتطرأ فيه مستجّدا ثحدَ 

 هذهفَ ، ثدَ لى الحَ حدثت في الماضي في المدرسة إأحداث سابقة  إضافةأيًضا يفّضل ، بشكل متواصل المشاركين

 ر.بَ عِ الفرصة للتعلّم واستخالص 

 ل،اللقاء بمراح خطيطل تيفضّ وقًتا طوياًل، كما  تزامنيّ اللقاء ال  يستغرقاّل فّضل أمن الم اللقاء: مّدةو. تحديد 

صياغة توصيات للعمل  َتلِيها ة،زمنيّ  مّدة في كلّ  نيْ ثَ دَ و حَ أث دَ حَ ونقاشها من خالل معايشة التجربة  تمّ تحيث 

 .وآليات أخرى في أعقاب تجربة الُمحاكاة

 

ل مرحلة التحضير وتعميق المعرفة  و   تعليمات الكورونا التالية:ح 

 .في المؤسسة التربوّية (ـة\ـة أو معلّم\طالبة )\اـة مؤّكدً \امريضً  أن هناكم لَ عْ إجراءات العمل عندما نَ  .1

 د بالمدرسة.مؤكّ  ريضد اكتشاف ممع التشديد على بن   فترة الكوروناخالل نمط الحياة المدرسّي   .2

 .التعليم الخاّص خالل فترة الكورونا نمط الحياة في .3

 .اخل المدرسةدصابة بفيروس كورونا اإل دليل المتسائلين بخصوص .4

 

                                                           
3
 אירוע מתגלגל 
4
 Brake-out rooms 

https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/Corona-Verified-Patient-Instructions.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SchoolcoronarulesofconductFullRoutine.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/SpecialNeedsRulesofConduct.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/CoronaFAQ-MOH.pdf
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جّ   تجربة المحاكاة: خاللقاش نهة للأسئلة مو 

 للنقاش. ةحقترَ المُ  حداثاأل الّتي تنبع ِمنة األسئلة المركزيّ غوا و: صسئلةأح ر  وط   حداثقراءة األ 

  ّ؟ةأولويّ \ترتيب أيّ  وفق، ومساعدةإلى استجابة ون المصابون الذين يحتاجون : مَ صابةاإل دوائردوا حد 

 جماعيّ ، فرديّ بشكل ) الّتي يجب أن ُتمنح لكّل دائرة إصابة ستجاباتما اال: ى بهاموص   استجابات، 

 مور وغيرهم..(؟ألمعلمين، أولياء اللطالب، الو صفّ لل

 ث؟ )يمكن التوّجه دَ مواجهة الحَ على  ناأن تساعدالّتي يمكن  توجيهاتما ال: الموجودة التوجيهات

ة قسم الخدمات النفسيّ في الطوارئ  ة\االستشارة لطلب المساعدة المالئمة من خالل مرشدة شلمفت

 .(والحصول على التوجيهات المناسبة والمالئمة االستشارّية

 في إدارة الحدث داخل وتشارك الجهات الّتي تقّدم المساعدة  ا هي: مالجهات الّتي تقّدم المساعدة

 المدرسة وخارجها؟

 ن الحدث؟مرحلة مِ  أيّ في ث؟ من يقوم بالتبليغ ودَ ل الحَ وْ يجب التبليغ حَ  نمَ : لِ التبليغ 

 ؟باستمرار تابعهنوالحدث  نواكب: كيف لمواكبة الحدث ومتابعته باستمرارتخطيط ال 

 ن النقاش لتحسين أداء طاقم الطوارئ؟مِ الّتي اسُتخلَصت توصيات ال ما: ن أداء طاقم الطوارئيتحس 

  عملية التدُخل؟ طوالها أن نبثّ  ن الُمهمّ ة ومِ النفسيّ  الحصانةز تي ُتعزّ الّ  رسائلما ال: عّززةم  رسائل  

  ّن يقوم بأيّ ث؟ مَ دَ أعقاب الحَ في ات وأمور يجب القيام بها : هل هناك فعاليّ اتة الفعاليّ استمراري 

 ن؟مَ و حْ نَ ، متى و؟ةفعاليّ 

 

 

 اإلجراءات في طاقم الطوارئع تاب  تنظيم تللنقاش و" ذو مستجّدات ثد  ح  "و  مجموعة أحداث

 مستجّدات باستمرار هتطرأ في اثً دَ حَ  يحويفالقسم الثاني  أما ،ن األحداثمِ متفّرقة مجموعة القسم األول  يحوي

 يمكنكم. كما هو الحال في المحاكاة المألوفة (واالستجابة معالجةال يستوجب جديدث دَ دقائق حَ  بضع لّ كُ ُيدَرج )

 .ممدرستكطاقم ما يناسب اختيار 
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 (خالل اآلونة األخيرة تثَ حدَ  على ضوء تجاربُكِتب ) رئيسيّ ال ثد  ح  ال\ثد  ة الح  قصّ 

 :ما يليمن وزارة الصحة مفاده  ا، تلقينا بالغ  اصباح   10:00في تمام الساعة 

 التحق ق من إصابة طالب ومعلم في المدرسة بفيروس كورونا. تمّ  .1

الرابع \وطالب من الصّف الثامنمعلمة التاريخ أّن  نتائج فحص فيروس كورونا لقد أظهرت . أ

 يحدث اآلن؟!سماذا . بالعدوى انمصاب

 إلى امعلم   أحد عشر ر الصحّي كما دخلإلى الحج   الّرابع\طبقة الثامنفي طالب الجميع لقد دخل  . ب

ا يّ حجر الّصحّ ال  نفعل مع البقية؟!س. ماذا أيض 

 

 حاكاة(.نقاط للنقاش في المُ ال د منعد اختياربى وصَ )يُ  تطرأ فيه مستجّدات باستمرارث د  ح  

 مأيام التعلّ  خاللفي المنزل  مكوثلى السعيد إ . لقد أُضطرّ السادس طالب في الصفّ هو  سعيد .2

ن أا تستطيع المدرسة ضة للخطر. هم يتسألون عمّ ألن والدته كانت في مجموعة معرّ وذلك ، الوجاهيّ 

 .فترةهذه ال خاللة واجتماعيّ ة جابة تعليميّ استمن لسعيد مه تقدّ 

 التقى بمريض ألنه ،فيروس كورونال فحًصا . أجرى عديّ (2) ثاني عشرالصف الفي  طالب هو عديّ  .3

صل تّ يه الشائعات ول الطالب في صفّ تناقَ ياستالم نتائج الفحص في غضون يومين فقط.  . سيتمّ مؤّكد

 ية حول ما يجب أن تفعل.تسأل المربّ . المدرسةبإغالق  نطالبويوبالمدير  قلقون أولياء أمور

يلومونه  كورونافيروس ة مسيئة لزميلهم الذي أصيب برسائل نصيّ  (3) ثامنال رسل طالب الصفّ ي .4

 .بسببه يموت شخص ماقد و إصابتهم وإصابة والديهم بالعدوى بَ د يكون سبَ قَ ها هو ووالديه، فَ في

المكوث العودة إلى منزلهم و م أن عليهمهخبرتو اهطالب صفّ  إلى (5عاشر )ال الصفّ  يةربّ ث متحدّ ت .5

جهش ت ثمّ  بصعوبة نبال نّفستتكورونا. فيروس مع معلم مصاب ب ألنهم كانوار خمسة أيام الحجْ في 

 ضها للخطر.تعرّ س تخشى أنهاالقلب و تعاني من مرض فيإن والدتها  ولقتبالبكاء، و

ى رسالة مفادها أنه مصاب أنه تلقّ  "زوم" طبيقَعْبر ت يخالل درس مع المربّ  زمالءهخبر مصطفى ي .6

 في اليوم السابق. بمصطفى صفّ الزمالء من  ةُ خمس لقد التقى. كورونافيروس ب

 فتوقّ  دون، وتسعل قواعدخالل درس الإلى صّفها دخل سمر ت(. 4سمر طالبة في الصّف العاشر ) .7

إن  والنقتو حالة انفعال شديد فيوهما  ستشارةطالبتان إلى الم توّجهت. في نهاية الدرس، طوال الدرس

 لَِم أتت إلى المدرسة وهي مريضة؟ نتساءالتو ،سمر مريضة

من المفروض أن تكون  ه كانأن الشمال منطقة إلى الثاني عشر خالل رحلة الصفّ خبر رنين رشا ت .8

 خبرها.تو يةربّ الم نحورشا  ركضتلكنها لم ترغب في تفويت الرحلة. و صّحي رفي حجْ 
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ه ن جدّ أخالل الدرس  زمالءه أخبرفي الصباح و صفّ إلى ال حسن جاءي. الثان في الصفّ طالب  حسن .9

 .كوروناإصابته بفيروس ي بسبب توفّ 

 حول فيروس (5)صف العاشر المجموعة من طالبات بين خالل حّصة التربية البدنّية حوار  يدور  .01

أن  رجوكورونا محظوظ! أفيروس ن يموت بسبب خالل النقاش "مَ  منى تقول. بالدلكورونا في ا

 قالت منى.ما ة مة التربية البدنيّ معلّ سمع توى". عدبالصاب أُ 

نهاء إكورونا وبعد فيروس ب لم يصابوان يمالفحوصات أن جميع الطالب والمعلّ  ائجظهرت نتأد أن عْ بَ   .00

 هم الى المدرسة.ئأبنا إرسال (2)طالب الصف السابع  ولياء أمورأيرفض ة الحجر، مدّ 

مصاب أنه أن نتيجة الفحص تشير إلى  خبرهايحيث  ن زوجهامِ  معلمة اللغة اإلنجليزية اتصااًل  ىتلقّ ت  .01

 ا.فورً  ر الصحيّ لحجْ إلى اكورونا ويجب عليها أن تدخل فيروس ب

 بجوارهم"ب" ن الصف الخامس طالب مِ  يمرّ . وتبلغه باألمر مة بمدير المدرسة في الممرّ تلتقي الُمعلّ   .03

ة مصابة اإلنجليزيّ اللغة ة لّمه أن معالُصراخ ويخبر طالب صفّ بيبدأ فويسمع الحديث، في هذه اللحظة 

 كورونا.فيروس ب

 .ولياء أمورهمصل الطالب بأيتّ وبالبكاء،  نطالبتاتبدأ و، "ب"الخامس  في الصفّ  بةلَ جَ تحدث   .04

، وهي ومضطربونمنفعلون بمدير المدرسة وتبلغه أن الُطالب  "ب"الخامس الصّف ية صل مربّ تتّ   .05

 ما يجب أن تفعل اآلن.َحْول محتارة 

 صل غنوة رسالة من أخيهات. "ب"وأخوها جاد في الصّف الخامس  ث "أ"غنوة طالبة في الصف الثال  .06

فيصاب طاّلب ، بالُبكاء في الصفّ غنوة تبدأ  .ر الصحيّ لى الحجْ إالدخول  فيها أن عليهمُيخبرها  جاد

 من صّفها بالذعر.

أشخاص كانوا  أربعة ن في المدرسة اإلعدادّية بفيروس كورونا باإلضافة إلىومعلّم لقد أصيب  .07

هذا الطلب سّبب  .كاملة اموا صفوفً أن يدمجوا المجموعات ويعلّ  ينربّ الم. طلب المدير من بقربهم

وبذلوا  اعملوا كثيرً  ممربو الصفوف أنه حيث أّدعى معلمي المواضيع،المرّبين و توّتًرا بينو اغضبً 

 المواضيع في فترة نقاهة وراحة. ومعلمكان بينما  جهًدا

وتصرخ  ى غرفة المعلّمينلإحدى األمهات وتدخل إيبدأ األهل بالوصول الى المدرسة ألخذ أبناءهم،   .08

ما زالت و ت إلى المدرسةرَ ضَ حَ  ة ألنهاالمسؤوليّ  عديمة قول لها إنهاتومة اللغة اإلنجليزية، على معلّ 

 معلمة اللغة اإلنجليزية بالُبكاء.تجهش ، هافي

دين في عدد المصابين المؤكّ  معرفة فيه يطلبون "موقع البلد"من  سكرتيرة المدرسة اتصااًل تتلّقى   .09

 سبب عدم إغالقها.المدرسة و
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 :وتنفيذها دارة الُمحاكاةق إلائطر

طاقم الطوارئ الموّسع، الطاقم ، داريّ طاقم اإلاليجب تحديد المجموعة التي سُتشارك في التدريب ) .0

 (.ما شابهو، التربويّ 

 (.تطرأ فيه مستجّداتث دَ حَ  مث أدَ يجب تحديد نوعية المحاكاة )تحليل حَ  .1

 .التدريبهذا من خالل  تحقيقه تاج الذي نرمي إلىنّ يجب تحديد أهداف التدريب في البداية، وال .3

تخصيص  من الُمهمّ ف، بشكل مسبق يعرفون بعضهم بعًضاالحديث عن مجموعة أشخاص ال  إذا دار .4

 .دريبوفًقا لعدد المشاركين وأهداف الت رفابضع دقائق للتع

لطرحه /سؤال استنتاج"غرفة" صياغة توصية/ لّ يجب على كُ  "زوم"طبيق تَعْبر اللقاء  أُْجِريذا إ .5

 .املةة الكالمجموعفي  للنقاش

، تحسين أداء طاقم الطوارئإلى تهدف توصيات  ، وُتصاغعند تلخيص النقاش مجموعة لّ كُ  تاجُ نِ ع جمَ يُ  .6

 لذلك. تبًعا الطوارئ المدرسيّ  ملفّ  تّم تحديثكما ي

 

 الحدث: لمواجهة رسائل ومبادئ

  ُتستمّر التغّيرات األزمات.  ركائز نتشّبث بها خالل إلنشاء امبدأ مهمًّ  مجرى الحياة المعتادعّد ي

. من أيًضا خالل هذه الفترة المالئملمجرى الحياة  وتوجد أهمّية ،أزمة كورونا واالضطرابات خالل

بالتزامن مع  ائلبدال كن عليها أن تطرح، ولالموجودة الصعوبات إلى قيادة المدرسة شيرأن تل فضّ الم

مجرى حياتنا المعتاد  ار فيهيتغيّ نعايش فترة ننا إونقول  اللقاء . على سبيل المثال: نفتتحأيًضا ذلك

والمرونة  ر الخاّلقعمال الِفكْ أيًضا إل فرصة ولكنها مختلفة، صعوبات باستمرار كما أن هناك

 المستقبل.في  تنا على التحّمل والمواجهةقدر عّزز هذا، حيث يُ ةالسلوكيّ 

  ث، ( هو َمن يقوم بإدارة أّي َحدَ 5المدرسيّ  ارئو)طاقم الطالمدرسة في دارة اإلطاقم  أنالتأكيد على

هي  ربَ عِ الاستخالص و جراءاتاإلمواجهة والوظائف وطرائق الوأصحاب  ،اكبيرً ا أم صغيرً سواء كان 

 .زهوتجهيهذا الطاقم تدريب  سيرورة جزء من
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 צל"ח 



 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 قسم كبار المسؤولين، الخدمات النفسّية االستشارّية
 وحدة مواجهة أحداث األزمة، الطوارئ واالنتحار

 

 

 ز هذه المشاعربرِ في بعض األحيان. تُ  أزمة كورونا عواقبَ  "فّرق والتباعد"الت مشاعرُ  قد ترافق 

الجهد  بذل. يجب خالل هذه الفترة ومشاعر االنتماء والتواصل االجتماعيّ  ماسكالتالحاجة إلى تعزيز 

ة قابلة للتطبيق مع الطالب ومع الهيئة التدريسيّ  خطواتهذه الحاجة إلى  من أجل "ترجمة"والتفكير 

 واإلدارة.

  أن ُنجري اجدً  من المهمّ . خالل أزمة كورونا ختلفةمُ  أشكاال تهموشراكاألهل شاركة مُ لقد اّتخذت 

 ،إشراكهم ةكيفيّ و، هلعه من األتوقّ أن نما يمكن بخصوص قرارات  نّتخذحول هذا الموضوع و احوارً 

 األحداث. مواجهةدمجهم في  طرائقو

  ّتجاه ،ربوّيةث في المؤسسة التدَ ة والقادة الرائدون في التعامل مع حَ ات الهامّ الشخصيّ مون هم المعل 

 لذا؛ هناك أهمّية بالغة للرسائل العلنّية والمبّطنة الّتي ينقلونها. ،أيًضا أولياء األمورتجاه والطالب 

  لدينا جميًعا،  لمواجهةاد قوى شْ على حَ  الثباتث الثقة وعتي تبالرسائل الواضحة والمفهومة الّ تساعد

 لحدث.لومّتزنة  إدارة منّظمةالشعور بأن هناك اتجاًها واضًحا وز تعزّ أنها  كما

 تسلسل األحداث،  بناء ،ح أسئلة مغلقةتزام، طرْ اللا) 6"מעש"ה"مبادئ نموذج ب من الُمهم االستعانة

 في بدايةخصوًصا  ،بعّدة أشكال سيرورة المواجهةوتطبيقها في  ،(التوجيه نحو العمل والقيام بنشاطات

 ة.حادّ الزمة األ

                                                         

 بالنجاح
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ل هذا النموذج والتمثيل لكيفّية وْ . للمزيد من المعلومات حَ בניההאילת שאלות סגורות, ששייה, עחויבות, מ -מעש"ה 

  اضغط هنااستخدامه 

https://meyda.education.gov.il/files/shefi/cherum/Mtihut_darom_nov2018/Sadna_5_leotef_haza_nov2018.pdf

