
 
 وزارة ال��بية والتعليم

مديرّ�ة ألامن وألامان                                                                            

 مدير املعارف البدو�ة
 

 02-5602784/02-5602085 .:פקס, 02-5602881 ':טל  ,91911ירושלים , 2 הנביאה דבורה' רח, רם לב בנין

  muhammadel@education.gov.il ל:"דוא 

1 

 2017أكتو�ر  31

 حضرات ألاها�� وأولياء ألامور ألاعّزاء

 تحّية طّيبة،
 

 املحافظة ع�� أمن وسالمة ألاوالد أثناء الاس��احةاملوضوع: 

صــــــيب عشــــــرات �ــــــ� الســــــنوات ألاخ�ــــــ�ة �شــــــهد 
ُ
ألاوالد نتيجــــــة حــــــاالت كث�ــــــ�ة ومؤســــــفة ف��ــــــا أ

إمســــاكهم بــــأغراض مشــــبوهة وذخ�ــــ�ة م��وكــــة �ــــ� "منطقــــة عســــكرّ�ة" خــــالل اللعــــب وقــــت 

 الاس��احة.

صـــــيب ف��ـــــا ألاوالد 
ُ
حصـــــلت �ـــــ� منـــــاطق أثنـــــاء الاســـــ��احة معظـــــم املخـــــاطر وا�حـــــوادث ال�ـــــي أ

 عسكرّ�ة أو بالقرب م��ا. 

تـــــل خاللهـــــا�ـــــ� هـــــذه ا�حـــــوادث بـــــرزت حـــــاالت مأســـــاوّ�ة 
ُ
�ـــــ� منطقـــــة  نةســـــ 11ولـــــد �عمـــــر  ق

تلـــت بنـــت �عمـــر عســـكرّ�ة عنـــدما صـــعد ع�ـــ� قنبلـــة م��وكـــة �ـــ� ا�حقـــل، كـــذلك 
ُ
 ســـنة 12ق

صـــيبت �عيـــار نـــارّي �ـــ� رأســـها. وا�حالـــة 
ُ
ســـهًوا أثنـــاء رع��ـــا قطيـــع أغنـــام تـــا�ع لعائل��ـــا حيـــث أ

مقتــل ولــَدين أبنــاء العــّم �ــ�  2017أبر�ــل  25ال�ــي حصــلت يــوم املأســاوّ�ة ألاخطــر وألاخ�ــ�ة 

 الصعود ع�� ذخ��ة م��وكة. جّراءسنوات نتيجة انفجار حاصل  10و  6 بأعمار

املحافظـــــة ع�ـــــ� حيـــــاة ألاوالد والامتنـــــاع مـــــن حصـــــول لـــــدينا مهّمـــــة وهـــــدف مشـــــ��ك وهـــــو 

، ولهـــــذا الغـــــرض علينـــــا جميًعـــــا التجّنـــــد والعمـــــل مًعـــــا مـــــن خـــــالل الشـــــرح ال�ارثـــــة القادمـــــة

 وإلارشاد وتحذير ألاوالد من هذه املخاطر.  
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ــــــة املؤّس و�ــــــ� 
ّ
لــــــزم �اف

ُ
ســــــات التعليمّيــــــة بإرشــــــاد هــــــذا إلاطــــــار، فــــــإّن وزارة ال��بيــــــة والتعلــــــيم ت

وأن يقــــّدموا الشــــرح الــــوا�� حــــول كيفّيــــة ا�حــــذر والامتنــــاع مــــن  التالميــــذ وأوالد ا�حضــــانات

أغراض غ�ــ� بـ لعسـكرّ�ة، حقـول ألالغــام، وعـدم إلامســاكاملخـاطر ال�امنـة �ــ� بيئـة املنطقــة ا

 ة أو ذخ��ة م��وكة. معروفة أو مشبوه

حاوروا ألاوالد وأشر�وهم ��ذه املعلومات حول املخاطر واشرحوا لهم عن املخـاطر ال�امنـة 

الــــــذخ��ة ب إلامســــــاكوعــــــن ا�خطــــــر املحــــــدق عنــــــد �ــــــ� املنــــــاطق العســــــكرّ�ة وحقــــــول ألالغــــــام، 

 امل��وكة أو أّي غرض غ�� معروف ومشبوه. 

لوحـــــات التحـــــذير وعـــــدم الاق�ـــــ�اب مـــــن أمـــــاكن �نصـــــاعوا لتعليمـــــات و  مـــــن املهـــــّم أن يفهمـــــوا

 مشبوهة ومش�وك �� أمرها.

ا ُير�ـــــ�  ـــــة أبنـــــاء العائلـــــة بمضـــــمون هـــــذه النشـــــرة، فحيـــــاة ألاوالد مهّمـــــة جـــــد�
ّ
إشـــــراك �اف

 لنا!!!بالنسبة 
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