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العائيل
برنامج حاالت الطوارئ

قيادة الجبهة الداخلية
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حاالت الطوارئ ميكن أن تحدث بشكل فجايئ، بدون أي إنذار مسبق، فتضع الصعوبات أمام االنسان، وتسبب مشاكل مل يعتد 

 عليها يف حياته اليومية.

 تكمن يف حالة الطوارئ مخاطر ميكن أن تشوش مجرى حياتنا اليومي. 

 يف العديد من األحيان، قد تجربنا هذه الحاالت عىل إخالء منزلنا، أو العكس، التمسك به.

يف حالة الطوارئ، يجب عىل كل العائلة أن تعمل كوحدة واحدة. بإمكان العائالت مواجهة حاالت كهذه من خالل االستعداد 

املسبق، التعاون والعمل الجامعي. يجب عىل كل أبناء العائلة تحمل مسؤولية متبادلة والعمل بالتالئم فيام بينهم، إذ يساعد 

كل منهم اآلخر، ويتلقى املساعدة من اآلخر يف الوقت ذاته، وبهذا مينح الشعور باألمان والقوة لآلخرين. ال ميكننا يف حاالت 

الطوارئ توقع وقت وصول طواقم اإلنقاذ بشكل مؤكد، لذلك يجب عىل األشخاص القيام بأداءهم بشكل مستقل، عىل األقل 

يف البداية.

اتضح، من التجربة املكتسبة يف البالد ويف العامل، أن األشخاص الذين استعدوا وعرفوا كيف يواجهون حاالت الطوارئ، نجحوا 

يف الترصف بشكل صحيح وأنقذوا انفسهم، أبناء عائالتهم وكل من كان بجوارهم. 

ملعرفة املزيد حول حاالت الطوارئ التي تهدد منطقتنا، عيكم إعداد "برنامج حاالت الطوارئ العائيل" مسبقا يف األيام العادية، 

ماّم سوفر لكم األدوات ملواجهة أفضل لحاالت الطوارئ عند حدوثها فعاًل. 

سيشمل الربنامج:

تصوير حاالت الطوارئ التي تهدد منطقتنا.	. 

طرق االحتامء من التهديدات.     ب. 

توزيع الوظائف العائلية، تحضري املعدات الالزمة وغريها.     ج. 

برنامج حاالت الطوارئ العائيل

تذكروا، معرفة ماذا 

سنفعل مسبًقا وكيف 

نترصف يف كل حالة 

هي طريقة االحتامء 

األفضل عىل اإلطالق.
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قد تفاجئنا حاالت الطوارئ املختلفة، لذلك يجب علينا االستعداد لها مسبًقا وتجهيز أنفسنا مًعا كعائلة. أوال، يجب علينا أن 

ندرك ونعرّف أية حاالت طوارئ ميكن أن متر مبنطقتنا. 

فكروا مًعا، أية حاالت طوارئ ميكن أن تحدث لنا يف املنزل ويف البيئة املحيطة:

________________ .  3        __________________.  2       ________________.  1 

________________ .  6        __________________.  5       ________________.  4 

قد يؤدي بنا النقاش حول حاالت الطوارئ التي ميكن أن تحدث يف منطقتنا، اىل الشعور بعدم االرتياح. إذ أن هذه االحداث 

ليست لطيفة. تحدثوا عن مشاعركم وعّبوا عنها.

األهايل األعزاء،

يجب عليكم مساعدة أوالدكم 

عىل فهم الفكرة إن حاالت 

الطوارئ ميكن أن تحدث بشكل 

فجايّئ بدون أي إشعار مسبق. 

وضحوا لهم كيف ميكن مواجهة 

حاالت الطوارئ، من خالل 

تجربتكم عند حاالت كهذه.

إحكوا ألوالدكم عن تجربة من 

املايض، والمئوا القصة لسنهم.

إحكوا عن تجربتكم، ما الذي 

ساعدكم مبواجهة الحدث، كيف 

واجهتموه، وشاركوهم بالشعور 

والتأثري الذي تركه هذا الحادث 

عليكم.

ويف النهاية، إحكوا عن نهاية حالة 

الطوارئ وعن العودة للحياة 

الروتينية.

استعينوا باألسئلة التالية:

ماذا نشعر عندما نتحدث عن حاالت الطوارئ؟

عندما نتحدث فيام بيننا عن حاالت الطوارئ، اىل أية درجة تشعرنا هذه 

املحادثة بالهدوء؟

ما الذي ميكن أن يحصل لعائالتنا، ملنازلنا؟

ماذا ميكن أن نفعل من أجل مواجهة حاالت كهذه؟

ماذا لو حدثت حالة طوارئ حولنا، ومل نعرف ماذا يجب علينا أن نفعل؟
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باقون يف املنزل.

يف العديد من حاالت الطوارئ، مثل إطالق القذائف والصواريخ، 
يشّكل منزلنا مكان االحتامء األسايس لنا وألبناء عائلتنا. يف حاالت 

كهذه، يجب علينا االنعزال والبقاء داخل البناية. 
)ميكن االطالع عىل تهديدات القذائف والصواريخ يف كراسة الطالب 

صفحة 21(. 
يف حاالت الطوارئ األخرى مثل: الهزة األرضية، اندالع الحريق، فإن 

االنعزال يف البيت هو ليس الحل األمثل. 

إطالق القذائف والصواريخ
إن التهديد املركزي عىل الجبهة الداخلية لدولة ارسائيل هو إطالق 

القذائف والصواريخ. علينا أن نكون مستعدين ومهيّئني للحاالت 
التي تُسمع فيها صفارة اإلنذار عند اإلطالق، وذلك من أجل اتخاذ 

الخطوات الالزمة ملنع اإلصابة. 
أمامكم خريطة ألمكنة االحتامء التي ميكن مبساعدتها معرفة ما هو 

الوقت املتبقي لكل شخص يف كل منطقة من الدولة، من أجل الدخول 
اىل املحيط املحمي، منذ لحظة سامع الصفارة وحتى سقوط القذيفة. 
مبا أن اوقات اإلنذار قصرية، فإنها قد تؤثر عىل اختيار املحيط املحمي 

 املالئم لنا. 
يجب علينا اليوم، يف الوقت العادي، اختيار محيطنا املحمي.

خريطة االحتامء
يشري اللون يف الخريطة اىل املدة الزمنية التي ميكننا خاللها الدخول 

م كل محيط اىل  مت الدولة اىل محيطات، وقُسِّ اىل املحيط املحمي. قُسِّ
مناطق ثانوية. تظهر املحيطات املحمية بألوان مختلفة وفًقا ألوقات 

الدخول لالحتامء، بينام تم ترقيم املناطق الثانوية باألرقام - لكل 
منطقة رقم مختلف. تعمل الصفارة بواسطة جهاز الصفارات يف محيط 

معني ومبوجب رقم املنطقة الثنوية. )مثال: بلدة جديرا، لونها أخرض 
فاتح، ورقمها 268 موجود يف محيط أشدود.( عند سامع الصفارة يف 

جديرا، سيظهر يف وسائل اإلعالم النص - "أشدود 268". ملعرفة الوقت 
املتبقي لكم، يجب زيارة موقع قيادة الجبهة الداخلية االلكرتوين.

أجيبوا عن األسئلة التالية:
ابحثوا عن مكان سكنكم يف خريطة االحتامء، وأشريوا اليه:

يف مكان سكننا، لدينا ______ ثواٍن / دقائق للدخول اىل املحيط 
املحمي. 
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كيف نختار
املحيط املحمي يف منزلنا؟

بات لنا اآلن واضًحا، أن للعائلة وقتًا محدًدا للدخول اىل املحيط املحمي.

وفًقا لذلك، يجب علينا اختيار املحيط املحمي األفضل. 

تعليامت بشأن الترصف عند إطالق القذائف والصواريخ:
داخل البناية - يجب الدخول اىل املحيط املنزيل املحمي، املحيط املحمي ذي الطوابق أو امللجأ، واملكوث هناك مدة 10 دقائق.

 إن مل يتوفر محيط محمي مقيايّس من حولكم، 

يجب عليكم اختيار غرفة يف البيت تتوفر فيها 

املعايري التالية:

مكان الغرفة - يجب أن تكون داخلية قدر 

اإلمكان، مع أقل ما يكون من الجدران الخارجية.

الفتحات - يجب عىل الغرفة أن تحتوي عىل أقل 

ما يكون من الفتحات - األبواب واشبابيك.

متسع للحياة - يجب أن تتسع الغرفة لكل أفراد 

املنزل.

املعدات/ أثاث الغرفة - يجب أن ال تشمل الغرفة معدات غري أمنة مثل: أبواب زجاجية، ثريات، خزائن كبرية، بالط السرياميك 

أو كل يشء قد يسقط علينا أو قد يتحطم عند حاالت الطوارئ. لذلك، مينع اختيار الحامم، املراحيض أو املطبخ كمحيط 

محمي.

وسائل اإلعالم - يجب أن تتوفر يف الغرفة وسائل إعالم مختلفة مثل: تلفاز، راديو، هاتف، حاسوب ذي اتصال باالنرتنت أو 

مقبس كهربايئ.

ميكن االطالع عىل تعليامت الترصف عند إطالق الصواريخ خارج البناية يف دليل وظيفة الطالب صفحة 22.

ميكن االطالع بتوسع عىل معايري اختيار املحيط املحمي، يف موقع قيادة الجبهة الداخلية االلكرتوين.
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بيتنا

تحدثوا عن املحيط املنزيل، 

عن األماكن الخطرة واألماكن 

اآلمنة، قوموا بجولة باملنزل 

وسجلوا يف قامئة ما هي 

أفضليات وشوائب كل غرفة 

فيه، مثال: قد يكون رف كتب 

عاٍل يف الغرفة خطرًا، والهاتف 

يف الغرفة

ميكن أن يساعد بشكل كبري.

نحن نسكن يف:

منزل خاص يف طابق أريض / بناية مشرتكة يف الطابق 

عدد األفراد الساكنني يف منزلنا؟

يف منزلنا يوجد/ ال يوجد محيط منزيل محمي، محيط محمي ذو طوابق أو ملجأ.

هل هناك طرق مخارج بديلة من منزلنا؟ 

إذا كان الجواب نعم، أين؟

لقد حان الوقت للتفكري يف منزلنا، يف غرفنا املختلفة ومحتوياتها. بعد القيام بجولة يف املنزل وإجراء محادثة عائلية، ميكنكم 

اختيار محيطكم املحمي.

انتبهوا! معايري اختيار املحيط املحمي موجودة يف الصفحة السابقة،
ويجب علينا تعبئة القامئة مبوجبها.

أجيبوا عن األسئلة التالية:

يف حاالت الطوارئ التي ترافقها موجات صدم أو انهيار، فإن كل غرض ميكن أن يتحرك، أن ينكرس، أن يقع أو أن يؤدي اىل حريق، 

يشّكل خطرًا. لذلك، يجب أن نعرف، يف منزلنا، األماكن التي قد تشكل خطرًا علينا يف حاالت الطوارئ، واألماكن اآلمنة فيه.
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بعد أن فهمنا ما هي العوامل املهمة التي تؤثر عىل اختيار املحيط املحمي عند إطالق 

القذائف والصواريخ، وفحصنا جميع غرف املنزل، علينا اختيار غرفة تكون لنا محيطًا محميًا 

يف حاالت الطوارئ.

محيطنا املحمي هو: ______________________

 
شوائب الغرفةأفضليات الغرفة غرف يف املنزل.

الصالون

غرفة نوم

غرفة النوم التابعة ِل

 

انتبهوا!

يف معظم املنازل، ال توجد هناك 

غرفة متكاملة تتوفر فيها املعايري 

الخمسة. لذلك، يجب عليكم 

اختيار الغرفة االتي يتوفر بها 

أكرب عدد من هذه املعايري.

هاتف قيادة 
الجبهة الداخلية
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سيحدث، لكنّا قد استعددنا له. كان هذا من أصعب أيام حيايت، لكننا توحدنا مجدًدا، وبأعجوبة، مل ووجدت هناك زوجتي وبنتي. وأخريًا، عدنا لالتحاد كعائلة.  لو كنا قد فكرنا مسبًقا أن هذا الحدث األخرى من الهزة، وتم غعالمنا أن الناس توجهوا اىل مركز الطوارئ الذي افتتح. عدنا اىل مركز الطوارئ، مكان تواجدهن األخري، ساعات طويلة. ويف النهاية، عند وصولنا، أدركنا أن املستشفيات ترضرت هي تنتظر عند البوابة.  مل يتوقف قلقي عىل زوجتي وبنتي الصغرية. استغرقت السفرية اىل املستشفى، من الحّي عادوا اىل املدرسة. توجهت، انا وابني، اىل املدرسة. استغرقت السفرية ساعة، ووجدنا بنتي الطوارئ بطالبة من سن بنتي، وسألتها إذا كانت تعرف أين هي موجودة. حكت إن طالبًا كثريين للبحث عن أحبابهم، وجدت ابني البكر يبحث عنا. رسرت لرؤيته بحالة جيدة. التقيت يف مركز لعالج املصابني، الذي افتتح قريبًا من حيّي. توجهت فورًا اىل هناك. من بني كل الناس التي تجمهرت سمعت عىل الراديو يف سياريت عن الرضر الكبري الذي الحقت به الهزة األرضية، وعن مركز الطوارئ يف مثل هذه الساعة. يسكن ابني البكر يف مركز املدينة، ومل أكن اعرف بتاتًا أين ميكن أن يكون. اىل املستشفى إلجراء فحص. كانت أختها الكبري يف املدرسة، لكن يفرتض أنها كانت يف طريق عودتها ألبناء عائلتي. حاولت أن أفكر أين يتواجدون يف هذه اللحظة. لقد ذهبت بنتي الصغرية مع زوجتي تعطلت خطوط الهواتف، ومل تكن هناك شبكة إرسال خلوية. كان مهاًم يل أن اعرف ماذا حصل بإمكاين أن التقي بهم. خسارة أننا مل نحدد مسبًقا مكانًا، ميكن أن نلتقي به يف مثل هذه الحاالت. املدخل. كنت يف منتهى القلق، ومل اعرف أين يتواجد أحبايب وما هي حالتهم. حاولت أن أفكر كيف الوصول اىل املنزل ورؤية عائلتي. عندما وصلت اىل مدخل الحي، الحظت أن الرشطة قد أغلقت طريقي اىل املنزل. تحرك كل يشء من حويل، سقطت األشجار، اهتزت األبنية. كان أول ما اريده هو يوم الثالثاء، 12 يناير عام 2010، غادرت املكتب عند الساعة 16:30. وقعت هزة أرضية شديدة يف 
يصب أحد من أحبايب.

نرتك املنزل

يف حاالت طوارئ معينة، نضطر إلخالء املنزل. اإلخالء هو ترك املنزل أو منطقة سكن معينة بسبب الخطورة الكامنة عىل 

حياتنا فيها، واالنتقال اىل مكان آمن. ميكن أن يحدث مثل هذا الحدث عند اندالع حريق كبري، هزة أرضية وغريها. من املهم 

التخطيط مسبًقا للمكان الذي سننتقل اليه، وبهذا نتجنب االرتباك والضغط عند االنتقال.

فكروا، أين ميكن أن تتواجد العائلة يف حاالت الطوارئ املختلفة، ماذا من املتوقع أن يحدث؟

إقرأوا قصة حقيقية، عن عائلة عاشت هزة أرضية، ومرت بالكثري من أجل االتحاد مجدًدا.
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اختيار أمكنة االلتقاء: 

إذا كان علينا، نحن كعائلة، تحديد 

أمكنة االلتقاء، واحد داخل منطقة 

السكن واآلخر خارجها )يف حال 

كانت املنطقة معرضة للخطر(، 

لكّنا قد اخرتنا األمكنة التالية: 

رجل االتصال الخاص بعائلتنا ورقم هاتفه:
االسم: __________

رقم الهاتف: ___________  
رقم إضايف: ___________                          

مكان االلتقاء يف منطقة السكن )مثل منزل صديق يف الشارع املجاور أو 

حديقة األلعاب( ___________________________________

مكان االلتقاء خارج منطقة السكن )الحديقة العامة أو املدرسة املوجودة 

يف مركز البلدة، خارج الحي(: _____________________________

______

اختاروا شخًصا، رجل االتصال، ميكن للعائلة التواصل من خالله وترك الرسائل لديه. فكروا كعائلة، من هو رجل االتصال األمثل 

)مثال، جارة يف البناية تتواجد معظم ساعات النهار يف منزلها، أو صديقة تسكن يف البناية املجاورة(.

 مادة للتفكري:
 يتواجد أبناء العائلة أحيانًا مع بعضهم، إال أنهم قد يتفرقون أحيانًا اىل أماكن 

مختلفة، وال يعد بإمكانهم الوصول اىل البيت يف حاالت الطوارئ. ميكن أن تتعطل 
شبكة الهواتف. يف حاالت كهذه، يجب أخذ القرار مسبًقا بشأن أمكنة االلتقاء.
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الهزة األضية هي ظاهرة طبيعية شائعة يف الكرة األرضية، وهناك احتامالت كبرية لحدوث حدث كهذا يف دولتنا يف املستقبل 

القريب. علينا أن ندرك جيًدا، كعائلة، الخطورة الكامنة يف الهزة األرضية الفجائية، وأن نتعلم قواعد الترصف قبل أن تحدث 

من أجل أن نكون مستعدين لها.

قواعد الترصف عند وقوع الهزة األرضية:
عند املكوث داخل البناية

إذا تواجدتم داخل بناية وشعرتم أن األرض تهتز تحت أقدامكم، انتقلوا برسعة اىل مكان آمن - مبوجب سلم األولويات 

املعروض أمامكم:

منطقة مفتوحة - إذا كان باإلمكان الخروج من البناية خالل ثواٍن - اخرجوا من البناية اىل منطقة مفتوحة.

مخصص باألساس للذين يسكنون يف بناية ذات طابق واحد أو يف الطوابق السفىل.

إذا مل يكن باإلمكان الخروج من البناية برسعة -

ادخلو اىل املحيط املنزيل املحمي )املاماد(. يجب ترك باب املحيط املنزيل املحمي مفتوًحا.

إذا مل يكن باإلمكان الخروج من البناية برسعة، وال يوجد هناك محيط محمي -

اخرجوا اىل بيت الدرج، وإذا كان باإلمكان، استمروا يف النزول نحو مخرج البناية.

إذا مل يكن مبقدوركم الترصف وفًقا للخطوات الثالث املذكورة 

اختبئوا تحت أثاث ثقيل، أو اجلسوا عىل األرض بجوار الحائط الداخيل.

عند وقوع هزة أرضية، فإن املكان األكرث أمانًا 

لنا كعائلة عند تواجدنا باملنزل هو:

هزة أرضية 

انتبهوا ! بإمكانكم االطالع عىل الرشح حول 
الهزة األرضية وقواعد االترصف عند تواجدكم 
يف السيارة أو خارج البناية، يف كراسة الطالب 

يف صفحة رقم 60-61.
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نقاط االتصال يف املنزل.

يف حاالت الطوارئ التي اندلع فيها حريق وحصل رضر نتيجة موجة صدم أو انهيار، تزداد الخطورة نتيجة ترسب الغاز أو املاء، 

أو من الخوف من التكهرب. 

يف حاالت كهذه، يجب علينا إغالق محبس الغاز او املاء، وفصل التيار الكهربايئ، من أجل تجنب صعوبة الحالة. يجب علينا 

املعرفة مسبًقا، أين يتواجد كل واحد من املحابس أو مفاتيح الكهرباء. من املفضل قدر اإلمكان أن يقوم شخص بالغ بهذه 

اإلجراءات، لكن من الرضوري أن يعرف كل أبناء العائلة ذلك وأن يدلّوه عىل مكانهم.

قوموا بجولة يف منزلكم، وسجلوا أين يتواجد كل واحد منهم:

انتبهوا! يتم فصل مصادر تزويد املاء، الكهرباء أو الغاز فقط إذا شككنا 

أنها ترضرت، أو يف حال أمرت قوات اإلنقاذ بذلك. بعد إغالق محبس 

الغاز الرئييس، يجب إحضار تقني مختص من أجل إعادة تشغليه.

 مفتاح الكهرباء الرئييسمحبس الغازمحبس املاء الرئييس

االستفادة 

من املياه

 الرئيسية

الصنبور
االستفادة من املياه 

الرئيسية

الغاز
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معدات الطوارئ

يف حاالت الطوارئ وبعد وقوع كارثة، قد ال تتوفر الخدمات الرضورية التي تعمل يف األوقات العادية، والتي قد 

نحسبها مفهومة ضمًنا مثل: توفر املياه، التربيد / التسخني، الهواتف وغريها.

أمامكم قامئة مفضلة ألغراض املعدات األساسية التي ننصح بتزويد املحيط املحمي بها.

توجد يف القامئة أيًضا حقيبة الطوارئ الخاصة بالعائلة يف حالة اإلخالء. 

املعدات التي أمامنا مخصصة لحاالت اإلخالء وحاالت االنعزال عىل حد سواء )باستثناء معدات إخامد النار(

 
مكان خزنها يف املنزل.هل تتوفر األغراض يف املنزلاملعدات الالزمة

تصوير املستندات الشخصية

وسائل إعالم: راديو / تلفاز / هاتف 

/ حاسوب

ماء

أغذية يف زرمات مغلقة: املعلبات، 

التسايل

قامئة الهواتف

مصباح الطوارئ\الفانوس والبطاريات 

معدات اإلسعاف األويل

أغراض للتسلية وجعل الوقت مير 
بشكل أسهل مثل: ألعاب، جرائد، 

كتب 

أدوية رضورية

حقيبة الطوارئ

مالبس للتبديل

نقود

معدات إخامد النار
)تتواجد يف املحيط املحمي(
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توزيع الوظائف بني أبناء املنزل

يشمل االستعداد لحاالت الطوارئ يف الوقت العادي توزيع الوظائف بني جميع أبناء املنزل أيًضا. يؤدي 

توزيع الوظائف بشكل منظم اىل قدرة عائلتنا عىل مواجهة حاالت الطوارئ بطريقة أفضل. فهو يضع 

نظاًما، يقلل من الضغط ومينح الشعور بالتحكم.

وزعوا الوظائف املختلفة بني أبناء املنزل بشكل منظم.
يجب التاكد من أن هناك وظيفة ما لكل واحد من أبناء البيت. 

تتم بواسطةالوظيفة

االهتامم باألغراض التي قد تشكل خطرًا يف حاالت الطوارئ. )مثال: الثالجة - 

يجب قفل العجالت، رف عليه أغراض ميكن أن تسقط يف املحيط املحمي(

وقف محبس الغاز عند اندالع الحريق يف املنزل.

التزود باملعدات مبوجب قامئة املعدات الخاصة بحاالت الطوارئ.

 تحضري قامئة بأرقام هواتف لحاالت الطوارئ  

)ميكن تعبئة القامئة املوجودة يف نهاية الكراسة(

إعالم كل أبناء العائلة مبكان تواجد املحيط املحمي املخصص لحاالت الطوارئ 

عند إطالق القذائف والصواريخ

إعالم كل أبناء العائلة باملكان األكرث أمانًا املخصص لحاالت الطوارئ نتيجة الهزة 

األرضية

من سيعّد حقيبة الطوارئ يف حالة اإلخالء؟ من سيأخذها؟

تشغيل وسائل اإلعالم يف املحيط املحمي

)الراديو، التلفاز وغريها(

التواصل مع أبناء العائلة من أجل إعالمهم بحالة أبناء العائلة اآلخرين.

إدخال الحيوانات اىل املحيط املحمي، أخذ الحيوانات عند اإلخالء.

 
انتبهوا! يجب عىل كل واحد من أبناء العائلة 

القيام بوظيفة واحدة أو اثنتني عىل األقل.
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جرياننا ونحن

هناك ظروف مختلفة يف حاالت الطوارئ، قد متنع أحيانًا قوات األمن من الوصول املكان الذي نتواجد به وتقديم املساعدة لنا. الجريان، بالتأكيد.

هم من يستطيعون تقديم املساعدة األولية لنا، ونحن أيًضا، نستطيع مساعدتهم. لذلك، التعاون مع الجريان رضوري وبإمكانه أن 

ينقذ الحياة واملمتلكات. علينا معرفة احتياجات الجريان الخاصة، إذا كانوا مقعدين، مسنني، أوالًدا صغاًرا وغريها. وهكذا نتمكن من 

 مساعدتهم عند الحاجة. بنفس الدرجة، علينا معرفة مؤهالت الجريان يك نتمكن من االستعانة بهم وفًقا لحالة الطوارئ التي تحل بنا. 

فكروا واجيبوا عن االسئلة التالية:

من هم الجريان الذين يستطيعون مساعدتنا يف حاالت الطوارئ؟

امألوا القامئة وفًقا للجريان الذين يسكنون بجواركم. 

 
مكان السكناسم الجار / الجارة

)الشارع ورقم املنزل(

بأية حاالت طوارئ املهنة

ميكن أن يساعدنا؟

كيف ميكنه أن 

يساعدنا؟

من هم الجريان الذين قد يحتاجون اىل املساعدة، وكيف ميكن مساعدتهم؟
مكان السكناسم الجار / الجارة

)الشارع ورقم املنزل(

ملاذا يحتاج اىل 

املساعدة؟

كيف ميكننا مساعدته؟

يك تتمكنوا من مساعدة سكان البناية يف االستعداد لحاالت الطوارئ املختلفة، ميكنكم تعليق، عىل لوحة اإلعالنات مبكان 

سكنكم أو يف البناية املشرتكة، أوراق ترشح عن كيفية االستعداد لحاالت الطوارئ، ومن بينها إطالق القذائف والصواريخ 

والهزة األرضية. بإمكانكم االطالع عليها يف كراسة الطالب يف موقع قيادة الجبهة الداخلية االلكرتوين.
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حيواناتنا األليفة يف حالة الطوارئ

يف األوقات العادية
خططوا مسبًقا أين تريدون املكوث إذا طلب منكم اإلخالء، وافحصوا مسبًقا هل ميكن إحضار  

حيواناتكم األليفة اىل هناك.   
 

اعّدوا قامئة للمالجئ والعيادات البيطرية املوجودة يف منطقتكم، والتي ميكن استخدامها كملجأ  
للحيوانات يف حاالت الطوارئ.  

أحرصوا عىل وضع طوق عىل كل حيوان، يحتوي عىل تفاصيل هوية عائلتكم. احتفظوا  
بصورة جديدة للحيوان.  

أعّدوا مسبًقا معدات الحيوان األليف إذ تشمل: األكل، املاء، معدات اإلسعاف األويل ومعدات  
إضافية الزمة.  

اعّدوا برنامًجا لحالة بها ستغادرون املنزل يف حاالت الطوارئ.  
تأكدوا من أن هناك من يهتم بحيوانكم األليف ويحرص عىل إخالئه، إذا كانت هناك حاجة لذلك.  

يف حالة الطوارئ
عند الدخول اىل املحيط املحمي، ادخلوا الحيوانات األليفة معكم، واحرصوا عىل إطعامهم وترشيبهم.   

عند اإلخالء، احرصوا عىل أخذ الحيوانات معكم. إذا كانت هناك خطورة عليكم -   
فستكون هناك خطورةعليهم أيًضا.  
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انقذوا الوضع

بعد الوظيفة التي قمتم بها، افحصوا مدى استعدادكم وإعدادكم 
لعائالتكم بشكل جيد لحاالت الطوارئ؟

1. تصف القامئة التالية حاالت طوارئ قد تحدث يف الحياة اليومية. عند حدوث هذه 

الحوادث، يجب عليكم الترصف برسعة وطلب املساعدة. اكملوا القامئة وفًقا لحاالت 

الطوارئ املذكورة. استخدموا أرقام الهواتف الظاهرة يف الصفحة السابقة.

 
ما هو الرقم؟ملن نتصل؟ماذا حدث؟

102محطة اإلطفاءاندلع حريق يف الطابق األول يف البناية
وقع الجار عىل الدرج والتوت قدمه

امتدت موقدة "الغ باعومري" اىل حقل الشوك 

املجاور ملنازل الحي.

لعبنا كرة القدم يف امللعب وفجأة وقعت هزة 

أرضية

تم إيجاد حقيبة بدون صاحب يف محطة 

الحافالت

وقعت شجرة وأغلقت مدخل الشارع

سقطت قذيفة بجوار املدرسة يف املدينة

هناك حاجة ملعرفة طرق االحتامء عند إطالق 

القذائف والصواريخ

رشكة الغاز:ترسب الغاز من خزان الغاز يف البناية

أصيبت مارة من صدمة سيارة

 2   . بعد أن تعلمتم عن ميزات املحيط املحمي، أشريوا اىل املحيط املحمي يف بيت جدكم وجدتكم أو أي قريب آخر؟ اتصلوا 

 واعرضوا عليهم اقرتاحكم!

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________

 3. ماذا تفعلون لو كنتم تتناولون وجبة عائلية يف املطعم يف الطابق األول، وتقع فجأة هزة أرضية؟

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
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1. بأية درجة تشعرون أنكم مستعدون أكرث لحاالت الطوارئ؟

فصلوا ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. بأية درجة تشعرون أن عائلتكم مستعدة أكرث لحاالت الطوارئ؟

فصلوا ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 3  . بأية درجة يعرف أبناء العائلة أين تتواجد املحيطات املحمية لحاالت الطوارئ املختلفة؟.

فصلوا ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

واآلن، فقط لكم/ّن، أبناء/بنات صفوف الخامس:

1. بأية درجة تشعر/ين أنه بامكانك مساعدة عائلتك أو من يحيطون بك يف حاالت الطوارئ؟ كيف؟

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. بأية درجة تشعر/ين أنك ساعدت عائلتك بإعداد برنامج حاالت الطوارئ العائيل الذي سيساعدكم يف املستقبل؟

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

للمزيد من األسئلة، األفكار، املالحظات وغريها
رقم هاتف قيادة الجبهة الداخلية 104

بعض النقاط للتفكري

بدرجة كبرية جًدا

3
بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

1 2 4 5

بدرجة كبرية جًدا

3
بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

1 2 4 5

بدرجة كبرية جًدا

3
بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

1 2 4 5

بدرجة كبرية جًدا

3
بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

1 2 4 5

بدرجة كبرية جًدا

3
بدرجة قليلة جًدا بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبرية

1 2 4 5
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قص واحفظ!

ميكن ـن تحدث حاالت الطوارئ عندما ال يتواجد املقربني منا بجوارنا، لذلك، من املهم أن نعرف كيف نتواصل معهم عند 

 الحاجة.

أكملوا القامئة التي أمامكم واكتبوا أرقام الهواتف الخاصة باملقربني منكم.
مالحظاترقم الهاتفاالسم

هاتف املنزل.

أيب - الهاتف الخلوي

أيب- هاتف العمل

أمي - الهاتف الخلوي

أمي - هاتف العمل

أخي

 اختي

 جديت وجدي 

عمتي وعمي

الجريان الساكنون مقابلنا

املدرسة

طبيب العائلة

أرقام رضورية أخرى:

 

 
موقع االنرتنترقم الهاتفالهيئة

www.police.gov.il 100 الرشطة

www.mdais.org 101 نجمة داود الحمراء

www.102.gov.il 102 محطة اإلطفاء

 106/107/108 مركز الطوارئ البلدي

www.oref.org.il 104 مركز املعلومات- قيادة الجبهة الداخلية
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واآلن فقط لكم

عىل مشاركتها يف إعداد

برنامج حاالت الطوارئ،

عىل استعدادها لحاالت الطوارئ التي قد متر بنا

 عىل إعدادات العائلة يف األوقات العادية، بحيث تتمكن من 

املواجهة يف الوقت الفعيل.

لعائلة:
مننح هذه الشهادة 
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كلنا نقوم
بالقيادة

استعدادات

 عائلتي

لحاالت 
الطوارئ


