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 החינוך משרד

 وزارة التربية والتعليم
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 .ةتّمت هذه الترجمة كخدمة للناطقين باللغة العربيّ 
 .الترجمة للعربّية، يرجى العودة للنسخة األصلّية الُملزِمة المكتوبة باللغة العبريّةعند وقوع التباس في  
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 لفت انتباه المديرين والمعّلمين
 ג"התשל)أ( التابعة لـِ"أنظمة التعليم الرسمّي )أنظمة التفتيش( لعام  3وفقا ألحكام الماّدة 

منشورات المدير العاّم ملزِمًة للمديرين (" تكون تعليمات المدير العاّم الواردة في 1973)
 والمعّلمين، وعليهم التصّرف وفًقا لها.

ُنشرت في نفس الشهر الذي ُأصدرت فيه. ومع  تيترّكز هذه الكّراسة األنظمة الّ تسهيال لكم، 
تي تحدث من وقت آلخر على أنظمة المدير ذلك، وفي أعقاب التغييرات والتعديالت الّ 

تخدم هذه الكّراسة مسؤولّية المتابعة والفحص فيما لو تّم إجراء تغيير منذ على مس ، تقعالعامّ 
إعالن المنشور، من خالل تصّفحه لموقع وزارة التربية والتعليم.  يجب اتّباع التوجيهات 

 األكثر تحديثًا حول كّل موضوع.
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  2019-2018للسنة الدراسّية  في مؤّسسات التربية والتعليم تمرين الدفاع الوطنيّ  

 
 .2019آذار  12يوم الثالثاء  يف مؤسيسات الرتبية والتعليم مترين الدفاع الوطني يجري س

 مؤسيسات الرتبية والتعليم يف التمرين مبا يف ذلك روضات األطفال. ستشرتك كلي 
 لتالية:ا سيتضمن التمرين اإلجراءات

 التالميذ واملعليمني. لكلي تدريب دفاعي  . أ
 تدريب طاقم الطوارئ املدرسيي من خالل حماكاة يف غرفة املعليمني. . ب

طاقم الطوارئ املدرسيي، ومدير املدرسة مسؤول عن جتهيزه وتفعيله. جيب استيعاب أصحاب املهام املدرسة مطالبة بتجهيز 
 الدراسيية.يف بداية السنة يف الطاقم وجتهيز ملفيه 

 (.י"שפميكن االستعانة مبرشدات وحدة التعامل يف حاالت الضغط والطوارئ من قسم اخلدمات النفسيية واالستشاريية )
-10األسبوع الذي سيجري فيه مترين الطوارئ يف التواريخ  يف موقع املدرسة خالل" تعّلم عن بعد"  سيقام مترين

 ענן متنويعة للمعليمني والتالميذ يف موقع وزارة الرتبية والتعليم داخل "ر مضامني رقميية ستتوفي  .14.3.2019
". سُيطلب من التالميذ خالل التمرين العمل باملضامني التعليمية احملوسبة وحمادثة معليميهم عرب االنرتنت من החינוכי

 خالل الفضاء الرقميي.
إذ سيتمي تفعيل أبناء الشبيبة وأعضاء قيادة الشبيبة "تفعيل الشبيبة المتطّوعين"،  سيجري خالل األسبوع تدريبأيًضا، و  

 ومساعدة اجلمهور يف ساعة الطوارئ. يف السلطات احملليية فيما يتعليق باملضامني املرتبطة بالتداخل االجتماعيي 
 سينشر مقر وزارة الرتبية والتعليم توجيهات مهنيية لالستعداد للتمرين.

 על מסע", "ישראלי מסע"مترين الدفاع، باستثناء  إجراء مح بإجراء أي نشاط غري منهجيي يف يومال ُيس
 .ע"גדנوفعياليية " חומותייך

 حتتاج إىل مصادقة استثنائيية من مكتب تنسيق الرحالت. ثالثة أييام وأكثرمتتد بالرحالت اليت الطلبات اخلاصية 
 للتالميذ واملعليمني اليذين تغييبوا عنه.تقع على املدير مسؤوليية إكمال التمرين 

 إجراء مترين الدفاع يف اخلطية املدرسيية السنويية. موعدجيب إدراج 
 

 لالستفسار يمكن التوّجه إلى السّيد شألتيأل رام

 مدير قسم االستعداد لساعة الطوارئ في قسم كبير لألمن، ساعة الطوارئ والسالمة البيئّية،

 ,6200241-050, 5602234-02هاتف  

 .shaltiram@education.gov.il، بريد إلكترونّي 5602636-02فاكس 
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 إعدادها:تركيز ومتابعة سيرورة الترجمة و 
 .العربي  تمعاجمل يف للتعليم، قسم أ قطريي مرشد  -حممد حجاجرة 

 
 ة:غة العربيّ الترجمة للّ 

 مرشدة قطريية للغة العربيية. -طروب خليل 
 مرشدة قطريية للغة العربيية. -لبىن حديد 

 
 تدقيق لغوّي:

 قطريية للغة العربيية.مرشدة  -د. رميا أبو جابر برانسي 
 

 :وتنسيق تصميم

 مرشد قطريي يف حوسبة اللغة العربيية. -إلياس جنيار 

 يف حوسبة اللغة العربيية. ةقطريي  ةمرشد - راوية بولس 
 

 :ومتابعة إشراف

 .العربي  تمعاجمل يف للتعليم أ قسم مدير -خطيب  اهلل عبد
 

 

 العاّمة:العنوان اإللكترونّي لمجمع مناشير المديرة 
 www.education.gov.il/mankal   

 لمناشير المديرة العاّمة باللغة العربّية:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/ArabEdu/Chozrim/h
ozerMankal.htm 
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