
      
 

 التربوية سات مؤسّ الالقطرّي في المدنّي تمرين الدفاع 
 

 2018 شباط 20

 
 الطالب  مورأولياء الى أرسالة 

 
 المدني  تمرين الدفاع تنفيذ و الجبهة الداخلي ة بتمريرقيادة بالتعاون مع عام تقوم وزارة التربية والتعليم  في كل  

 . في البالدالتربوي ة سات مؤس  ال كاف ة في

 .المختلفة ة لحاالت الطوارئسة التربوي  ستعداد المؤس  في ا ذروةنقطة التمرين إجراء هذا  يعد  

   12:00 – 10:00بين الساعة ، 2018شباط  20الموافق الثالثاء يوم التمرين  جرىي  سهذا العام 

 .إطالق صواريخ اثناء مكوث األوالد داخل الصفوفوفقًا لحالة حدوث ظهًرا 

 

ة ذات جهاز التر بية والتعليم هو جزء هام من الجاهزي ة الوطني ة لحاالت الطوارئ. هذه الجاهزية تشك ل ركيزة هام 

 معنى في تحضير المواطنين وصمود المجتمع االسرائيلي  عند حاالت الطوارئ المختلفة.

 

عليم ووفقًا لقواعد السلوك إن  إجراء التمرين، حسب تعليمات وتوجيهات القسم الكبير لألمن في وزارة التربية والت

ز أمنكم وأمن أوالدكم، وتم تحديديها كما جاء تعريفها  الطوارئ في حاالت من قِبل قيادة الجبهة الداخلي ة، سوف يعز 

 ويضمن أداءهم األمثل والمطلوب منهم عند حاالت الطوارئ.

 

ة ألبنائكم وفي تعاونكم هذا  ليه الرجاء التحد ث مع أبنائكم عنوبناًء ع، يكمن نجاح التمرين في المشاركة التام 

توا أهمي ة التحضيرات والجاهزي ة لحاالت الطوارئ  . التمرين، وذلك كي يفهموا ويذو 

 

د تمرين وليس حالة طارئة تنطوي على سننا الصغارللطالب من المهم  التنويه   خطورة ما. أن  األمر مجر 

التعامل الناجع مع حاالت الطوارئ مشروط بتحضير واستعداد مسبق، وعليه فان  استعداد المؤس سة التربوي ة ف

 واستعداد العائلة هو امر في غاية األهمي ة.

 . موقع قيادة الجبهة الداخلي ةلأنتم مدعوون للدخول من أجل التعل م مع أبنائكم عن حاالت الطوارئ، 

 

  .حاالت الطوارئ بطريقة جّيدة وناجعة أكثر مواجهة ، باستطاعتهمسبًقاالجمهور الّذي يستعّد 

 هما المفتاح للمواجهة السليمة في حاالت الطوارئ! -الجاهزيّة والتدريب في األوضاع العاديّة 

 لقيادة الجبهة الداخلية لالستفسار يرجى التوجه 

  052-9104104وكذلك بواسطة الرسائل النصية بواسطة هاتف  104 هاتف ،www.oref.org.il: الموقع االلكتروني  

   وزارة التربية والتعليم 
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