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 بيئة تعليمية للنساء ذوات المحدودية الذهنية  -التعليمي  برنامج ليالخ

 

عادة ما تكون زيارة طبيبة النساء مصحوبة بالقلق, الخوف واالحراج. هدف برنامج 

ليالخ هو تحضير مستقبلة الخدمة قبيل الزيارة, تخفيف شعور الخوف وعدم 

 الراحة ومن اجل اكسابهن معرفة فيما يتعلق بالفحوصات واهميتها.  

نامج طبيبة النساء ووظيفتها, غرفة الفحص والعديد من الفحوصات   يعرض الير

, فحص مسحة عنق الرحم, فحص يدوي  ي العيادة: فحص مهبلي
ي تجرى ف 

الت 

للثدي, التصوير الممغنط والمزيد. يتم عرض مقطع فيديو بشخصيات كرتونية  

مرتبطة  , وكذلك لعبة فعالة واسئلة أساسيةلكل فحص من الفحوصات السابقة

  بالفحص. 

ي مجال العمل مع  
ة ف  ي من النساء, ذوات خير

نامج بواسطة طاقم مهت  تم بناء الير

 النساء ذوات المحدودية الذهنية. 

ي اللغة
نامج ف  ية, :يتوفر الير الروسية واالمهرية وكذلك يوجد برنامج خاص  ,العربية العير

   المتدين.  -للمجتمع اليهودي

نت ومتاح للجميع.  ي االني 
, متوفر ف  ي

نامج مجان   الير

نامج:   مرفق ادناه رابط صفحة الير
funds-page-https://www.kshalem.org.il/home / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.kshalem.org.il/home-page-funds/
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 إرشادات الستخدام برنامج ليالخ
 

ي اعدت هذه االرشادات 
ي اطر تقدم   \ الستخدام الطاقم المهنن

ن
ن الذين يعملون مع مجموعات ف الموجهي 

 خدمات للنساء ذوات المحدودية الذهنية.  
 

نامج هو نساء ذوات محدودية ذهنية )محدودية ذهنية تطورية,  الجمهور المستهدف للير

( بكافة االعمار ومستوى محدودية خفيف.   ي
 طيف التوحد, تأهيل مهت 

ة تم بناء االر   30لقاءات, كل لقاء مدته  3شادات بصورة ورشة, بحيث يتم تمريرها عل في 

تقسيم اللقاءات بشكل اخر, مع مالئمة الدعم الذي يحتجن له متلقيات الممكن  دقيقة. من

 الخدمة.  

ي 
 <<<<الرابط التالي يرافق االرشادات بطاقات صور موجودة ف 

ة ملون, ولكن م  A4من المفضل طباعة الصور بحجم  ن الممكن عرضها أيضا عل شاشة كبير

 )جهاز عرض,(

 تثير مشاعر عدم الهدوء مثل، رغبة االنجاب او حمل  
ً
قد تصادف مستقبالت الخدمة صورا

 
ً
، لذلك من المفضل االخذ بعير  االعتبار هذه المشاعر وازالة الصور مسبقا  . جنير 

 ,
ً
نامج جيدا فيديو, لعبة,  ) معرفة اساس الفحص قبل إقامة الورشات يجب التأكد من فهم الير

 أسئلة واجابات(. 

نامج.    ي القائمة الرئيسية للبر
ن
 من الممكن استخدام أدوات المساعدة الموجودة ف

 

 

 

 

 

 

ي مجال صحة المرأة 
نامج تم تطوير قاموس مصطلحات ف  وكذلك, خالل المالئمة الثقافية للير

ي اللغات: العربية, الروسية واالمهرية. الستخدام هذه المصطلحات 
من الممكن وذلك ف 

 <<<< للرابط المرفق الدخول 

  

فنا بالمعرفة        أدوات مساعدة للمرشد حول        الفحوصات ة العالج     غرف طبيب النساء تشر

https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/07/תמונות-סדנת-לילך-בערבית-تكملة-2022-.pptx
https://www.kshalem.org.il/knowledge/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%aa%d7%97%d7%95%d7%9d-%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%90%d7%a9-2/
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 التعرف عىل مجال صحة المرأة  -اللقاء األول
ي  أدوات

ن
 << الرابطمساعدة: عارضة الصورة الموجودة ف

 

 افتتاحية 

ء مختلف فيما يتعلق بالفحوصات  ي
ي كل مرة نتعلم ش 

أقوم بعرض الموضوع, مدة الورشة, ف 

هنا يسمح   - عند طبيبة النساء. قبل ان نبدأ بالفحوصات, سنتحدث اليوم عن المشاعر. نوضح

ي موضوع صحة المرأة. كل ما تتحدثن به سيبق  بيننا ولن يمرر  
بالحديث عن أمور تضايقكن ف 

 ب التأكد من ان كل النساء فهمن هذا االمر. ألي أحد اخر, يج 

 من زارت طبيبة نساء؟ من زارت طبيبة نساء؟ أي فحص قمِت بإجرائه؟  -

 كيف شعرِت خالل الفحص؟ -

 كيف تشعرن عندما يقال انكن بحاجة لزيارة طبيب النساء, حت  قبل الذهاب اليه؟    -

 كيف تشعرن عند الذهاب لطبيب العائلة؟  -

ء الذي يساعدك - ي
ن عل تقليل القلق, وان تكن أكير هدوء؟ هل يساعد ان تكون ما الش 

طبيبة نساء بدل طبيب؟ هل يساعدكن وجود مرافقه؟ هل يساعدكن ان تعرفن  

 مسبقا ماذا سوف تفحص الطبيبة؟ 

 

 انا سعيدة بقدرتكن عل الحديث من القلب ومشاركة ما قد يساعدكن.  

 المضمون

وم بعرض الصور: الرحم, الثدي, المهبل, عنق الرحم  االن سنتحدث عن أعضاءنا االنثوية. أق

. نسأل عن كل صورة ماذا نرى هنا, نتأكد من معرفتهن لوظيفة كل عضو وما  والمبيضير 

ي من الممكن ان تحدث. 
 المشاكل الت 

.  -العضو
ً
 او خارجيا

ً
 هو جزء من الجسد قد يكون داخليا

يشمل الجهاز التناسلي لدى المرأة أعضاء خارجية بحيث من الممكن رؤيتها, وأعضاء داخلية  

ي يستخدمه طبيب النساء خالل الفحص.    اال بواسطة جهاز طتر
 ال يمكن مشاهدتها بالعير 

   \ أنبوب عضلي مرن يوصل للرحم. من خالله يمر افراز الحيض -المهبل 
ً
الدورة الشهرية. احيانا

ي ا
وس او فطريات, وقد يؤدي ال عدة اعراض, مثل الحكة. من الممكن قد ينمو ف  لمهبل فير

 معالجة المشكلة بواسطة ادوية, لذلك يقوم األطباء بفحص المهبل.  

ة تسمح  -عنق الرحم ي النهاية الداخلية للمهبل ويوصله للرحم. عبارة عن فتحة صغير
يقع ف 

لجسم. هنالك نساء قد يصاب عنق الرحم لدم الحيض بالخروج من الرحم للمهبل وثم لخارج ا

 من الممكن معالجة المشكلة 
ً
لديهن بالمرض وااللتهاب ويؤدي لأللم, لكن إذا تم فحصه مبكرا

 .
ً
 رسيعا

https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/07/תמונות-סדנת-לילך-בערבית-تكملة-2022-.pptx


5 
 

يقع بعد عنق الرحم. هو عضو مجوف ذو جدران عضلية سميكة. حجمه وشكله مثل  -الرحم 

اء وتفتيت نسيج يحوي الكثير االجاص. داخل الرحم ينمو طفل عند الحمل. يقوم الرحم ببن

الدورة الشهرية. هنالك نساء قد يحدث   \ من الدم بشكل شهري وهذا هو ما يسىم الحيض

ي غير موعده او قد ال تغيب الدورة. عند كل تغيير كهذا من 
ئ نزيف ف  لديهن بشكل مفاجر

 المفضل الذهاب للفحص.  

يقمن بفحص سنوي  40عمر ال  يقمن بإنتاج الحليب عند وجود طفل, النساء فوق -الثديان 

ي الثدي, من 
ي حال وجود مرض ف 

لفحص صحة الثديان. أحيانا عند الكشف المبكر للطبيب ف 

      الممكن معالجته بشكل رسي    ع.  

 

 حقوق النساء 

 بعد ان عرفي   انه من المهم الذهاب والفحص, من المهم ان تعلمن: 

ي غرفة الفحص, من المهم ان تطلير  معرفة أي  -
تستطعن ان تعرفن ماذا سيحدث ف 

 فحص ستقمن بإجرائه, وكيف يتم اجراءه. 

إذا كني   تفضلن وجود طبيبة نساء وليس طبيب, قمن بطلب ذلك, ليس دائما لكن  -

 أحيانا هذا ممكن.  

هدوء ام, اخت, صديقة بحيث تشعرن بال -من المفضل ان يتواجد معكن مرافقه -

 بجانبها.  

-  

 ?مت  يفضل الذهاب لفحص لدى طبيب النساء 

", "عندما  ي
ة اشعر بحكة", "يحرقت  ي اآلونة األخير

ي بها: " ف 
نقوم بتوزي    ع صور عل الطاولة والت 

ي قد سمن", " لم اتلق  الدورة الشهرية 
المس صدري اشعر ان هنالك كتلة", " اشعر بأن بطت 

ي كل مرة يجب ال
ح الصورة وسؤالهن إذا  منذ عدة أشهر". ف  كير  عل صورة واحدة, يجب رس 

ي 

 حدث الحد قريب واعطائهن الفرصة بالمشاركة.  

ي المهبل. سيتمكن طبيب النساء من  -حرقان  \ حكة 
وس أو فطريات ف  قد يكون هناك فير

 الفحص وتقديم العالج المناسب. ال حاجة للمعاناة. 

ي الثدي
ي اثداءنا يوجد دهن متواجد بك  -نتوء ف 

ي كل ف 
ي ف 
تل ناعمه. من المهم القيام بفحص ذان 

ة من اجل التعرف عل هذه النتوءات. إذا شعرتن بوجود تغيير او شعرتن بوجود كتلة صلبة,  في 

 بارزة او مؤلمة من المهم التوجه لطبيب النساء من اجل الفحص.  

ي البطن
ة الدورة  قد يكون لهذا االمر العديد من األسباب. قد يكون انتفاخ بس -سمنة ف  بب في 

الشهرية, قد يكون بسبب حمل غير امن, او أسباب أخرى تتعلق بصحة الرحم. من المهم  

 الفحص. 
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قد يكون لهذا أسباب متعددة, مرتبطة بالهرمونات,   -لم اتلق  الدورة الشهرية منذ عدة أشهر 

ي السن, او بالحمل. 
 يتعلق هذا االمر بالتقدم ف 

ً
ي يفرزها المبيض. احيانا

يجب الفحص من  الت 

 اجل عالج المشكلة.  

 

 تلخيص 

نسأل: كيف كان اللقاء؟ إذا كان سهل او صعب الحديث عن هذه األمور؟ هل يشعرن انهن  

ء كان معروف مسبقا؟ هل شعرن انهن يعرفن أكير بالنسبة للمرة  ي
ء جديد او كل ش  ي

تعلمن ش 

ح ا ء؟ نش  ي
ي يذهير  بها ال طبيب النساء ام نفس الش 

ي كل لقاء سوف نتعلم  القادمة الت 
نه ف 

 عن فحص مختلف.  
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ي 
 فحص الثدي   -اللقاء الثانن

ة، عارضة   مرفقة: مساعدة   أدوات  << برنامج ليالخ  مسبقايجب تحضب  رابط لذلك كبب 

 
 افتتاحية 

 -سنتحدث اليوم عن الزيارة لدى طبيب النساء, عن غرفة الفحص, وعن فحوصات الثدي

 الفحص اليدوي وفحص التصوير الشعاعي للثدي.  

ة,  نتعرف عل الشخصيات, غرفة االنتظار وغرفة  نعرض أداة ليالخ التعليمية عل شاشة كبير

 الفحوصات. 

 

 المضمون

ي فح 
 ماذا يعت 

ً
. نسأل نوضح انه تم التعلم سابقا نامج التعليىمي ص يدوي للثدي. متابعة مع الير

ي النهاية نسأل إذا كان لديهن أي 
كات إذا يردن ان نعرض مقطع الفيديو مرة أخرى. ف  المشي 

ي برنامج ليالخ, ونفحص إذا يردن إضافة  
 عل األسئلة واالجوبة الموجودة ف 

ً
استفسار, نمر معا

 أي سؤال او استفسار. 

االن بالتعلم عن فحص التصوير الشعاعي للثدي. نقوم بالمتابعة مع  نوضح اننا سوف نقوم

ي النهاية 
كات إذا يردن ان نعرض مقطع الفيديو مرة أخرى. ف  . نسأل المشي  نامج التعليىمي الير

ي برنامج ليالخ,  
 عل األسئلة واالجوبة الموجودة ف 

ً
نسأل إذا كان لديهن أي استفسار, نمر معا

 ي سؤال او استفسار.  ونفحص إذا يردن إضافة أ

 

 تلخيص 

 نسألهن كيف كان اللقاء؟  

ء جديد او كل  ي
إذا كان سهل او صعب الحديث عن هذه األمور؟ هل يشعرن انهن تعلمن ش 

ي يذهير  بها ال  
ء كان معروف مسبقا؟ هل شعرن انهن يعرفن أكير بالنسبة للمرة القادمة الت  ي

ش 

ي كل لق
ح انه ف  ء؟ نش  ي

 اء سوف نتعلم عن فحص مختلف. طبيب النساء ام نفس الش 

 

 

 

 

 

 

https://lilach.kshalem.org.il/arabic/
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 فحوصات المهبل   – اللقاء الثالث
ي الرابط  أدوات

ة للصور ، يجب تحضير   <<المرفق  مساعدة مرفقة : عارضة الصور متوفرة ف  ، عارضة كبير

 <<برنامج ليالخ  مسبقارابط 

 

 افتتاحية  

ي يتم اجراءها بالمهبل
مهبلي وفحص مسحة  فحص  -سوف نتحدث اليوم حول الفحوصات الت 

 عنق الرحم. 

ة,  تذكير حول الشخصيات, غرفة االنتظار وغرفة  نعرض أداة ليالخ التعليمية عل شاشة كبير

 الفحوصات. 

 

 المضمون

. نسأل  نامج التعليىمي . متابعة مع الير ي فحص مهبلي
 ماذا يعت 

ً
نوضح انه تم التعلم سابقا

كات إذا يردن ان نعرض مقطع الفيديو مرة أخ  ي النهاية نسأل إذا كان لديهن أي المشي 
رى. ف 

ي برنامج ليالخ, ونفحص إذا يردن إضافة  
 عل األسئلة واالجوبة الموجودة ف 

ً
استفسار, نمر معا

 أي سؤال او استفسار. 

نامج  نوضح اننا سوف نقوم االن بالتعلم عن مسحة عنق الرحم. نقوم بالمتابعة مع الير

كات إذا يردن  . نسأل المشي  ي النهاية نسأل إذا  التعليىمي
ان نعرض مقطع الفيديو مرة أخرى. ف 

ي برنامج ليالخ, ونفحص  
 عل األسئلة واالجوبة الموجودة ف 

ً
كان لديهن أي استفسار, نمر معا

 إذا يردن إضافة أي سؤال او استفسار.  

 

 لعب الدور أوال 

كات بأن تكون ليالخ, المرشدة تكون بدور الطبيبة. يجب ا ن تطرح ليالخ  تتطوع احدى المشي 

ي مررنا بها, والطبيبة سوف تجيب.  
 سؤال عل الطبيبة من ضمن األسئلة الت 

ي 
 لعب الدور الثانن

كات تقوم بأداء دور ليالخ, الموجهة بدور   من اجل التمرن عل المنارصة الذاتية, احدى المشي 

ي المسكن او االم. 
 المرشد ف 

ا مع طبيب 
ً
ها المرشدة أنها حددت لها موعد النساء. يجب أن تطلب "ليالخ" أن تكون  تخير

معها مرافقة، أو أن تطلب منها أن تكون طبيبة نسائية وليس طبيب، أو تطلب نقل الموعد إل  

 يوم ووقت مناسبير  لها. 

 

 

https://www.kshalem.org.il/wp-content/uploads/2022/07/תמונות-סדנת-לילך-בערבית-تكملة-2022-.pptx
https://lilach.kshalem.org.il/arabic/
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 تلخيص 

بالنسبة لهن ام اصعب الحديث عن األمور  نسألهن كيف شعرن بكل اللقاءات؟ هل كان اسهل

ي يذهير  فيها إل طبيب النساء أن 
من لقاء ألخر؟ إذا شعرن بمزيد من المعرفة للمرة القادمة الت 

ء؟  ي
 انه نفس الش 


