
      
 

 ة يّ التربوسات مؤسّ الالقطرّي في المدنّي تمرين الدفاع 
 

 2019 آذار 12

 
 :بالطّل  مورأولياء الى أرسالة 

 
 في المدني  تمرين الدفاع  إجراءب ،الجبهة الداخلي ةقيادة بالتعاون مع  ،عام تقوم وزارة التربية والتعليم في كل  

ة لحاالت سة التربوي  ستعداد المؤس  في ا ذروةنقطة التمرين إجراء هذا  عد  يفي البالد. التربوي ة سات مؤس  ال كاف ة

 .المختلفة الطوارئ

 .12:00 – 10:00بين الساعة ، 2019 آذار 12الموافق الثالثاء يوم  هذا العام   التمرين جرىي  

 

ه  المؤس سات التربوي ةفي  إجراء التمرين، يتم  هذا العام   ة األرضي ةوفق موج  تواجد التالميذ في الصفوف ين حي الهز 

ه التسونامي وأيًضا وفق   ضفاف شاطئ البحر األبيض المتوس ط.محاذية لال المؤس سات التربوي ةفي موج 

 

ا يستوجب من ا أيًضا   ات أرضي ة وموجات تسونامي في أرجاء العالم مم  في اآلونة األخيرة شهدنا ورأينا حاالت هز 

يُشك ل االستعداد الكبير لحاالت الطوارئ من قِبَل جهاز  حدث من هذا القبيل. أن نكون مستعد ين وجاهزين لكل  

ي ة كبرى لتحضير السك ان وصمود المجتمع اإلسرائيلي    أمام حاالت الطوارئ المختلفة. التربية والتعليم ركيزة وأهم 

 

ة ألبنائكم وفي تعاونكم  .يكمن نجاح التمرين في المشاركة التام 

 .ي ة التحضيرات والجاهزي ة لحاالت الطوارئأهم  لفهم واستيعاب التمرين، وذلك هذا  مع أبنائكم عن الرجاء التحد ث 

د تمرين وليس حالة طارئة تالميذللمن المهم  التنويه  كذلك  .محفوفة بالخطر الصغار أن  األمر مجر 

أنتم ، ة التربوي ة والركن العائلي  ين للمؤس سالتعامل الناجع مع حاالت الطوارئ مشروط بتحضير واستعداد مسبقإن  

 الخاص  باألوالد موقع قيادة الجبهة الداخلي ةإلى  مع أبنائكم عن حاالت الطوارئ،لتتعل موا  ،مدعوون للدخول

http://kids.gov.il/oref 
  

فهما المفتاح ل -الجاهزي ة والتدريب في األوضاع العادي ة   السليم في حاالت الطوارئ! لتصر 

 :إلىه جّ التو جبيستسسار لل

 ة قيادة الجبهة الداخليّ  

www.oref.org.il، 052-9104104الرقم: القصيرة من خلل ة يّ صّ وكذلك بواسطة الرسائل الن 104 هاتف  

   وزارة التربية والتعليم 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm 
 02-5602234טל' 

 شموئيل أبواّب    تمير يداعي اللواء     
 للوزارة مّ المدير العا                                             قائد الجبهة الداخلّية     

 الجبهة الداخلّيةقيادة  وزارة التربية والتعليم

http://kids.gov.il/oref
http://www.oref.org.il/
http://www.oref.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/HomePage.htm

