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 2019  تّموز  21

   

 

 لحضرة

 ،مديرات رياض األطفال
 

 2020-2019نشرة استعدادات للعام  الدراسي  

 في موضوع األمن، األمان والطوارئ في رياض األطفال

 
 
 وضوعرياض األطفال في مالتنويه على تأكيدات مهّمة الستعدادات تحديث التعليمات وتهدف هذه النشرة إلى  .1

تشرين  (,)א3עז/) العامّ  منشور المديروفقًا لتوجيهات  الدراسّي القادم والطوارئ استعداًدا للعامّ ما  األمن واأل

  (.  2016 الثاني

ساعات وفي  ستعداداتفي جميع مراحل اال المهنيّ  جانبو الهفإّ  ضابط األما  في المؤّسسات التربويّة ، بشكل عام. 2

 .بعد الظهر

 النحو علىمنها  النقاط من عدد على التركيز مّ سيت التي ،العامّ  مديرال منشور من األربعة بنودلل روابط يلي ما في. 3

 :التالي

 في رياض األطفال إجراءات األمن. أ

 في رياض األطفال إجراءات األما ب. 

 الطوارئ/ حاالت الطوارئ في رياض األطفال ساعةب للتأهّ إجراءات ا. ت

 واألمان انب األمنجو -ة في رياض األطفاللخارجيّ ااألنشطة الرحالت و. ث

 :االستعدادات أهمّ  يلى ام في -4

 

                                     

 

 األمن

رابط تحديث حقيبة  .في المؤّسسة التربويّة  ااألمضابط ، بمساعدة أيلول 30ى حتّ  منتحديث حقيبة األ( 1

 .األمن

 اإلسعاف حقيبة، مطافئ الحريق : ابمساعدة وتوجيه من ضابط األمن األم مرّكباتمن سالمة أّكد الت( 2

 .صال الداخليّ تّ الطوارئ/ اال ة، زرّ ة والخلفيّ ابات األماميّ ، السياج المحيط، البوّ األوليّ 

 .في المؤّسسة التربويّة  ااألمضابط بالتنسيق مع  ،المركز مقابلاالستغاثة  تفعيل زرّ على  تدريب( 3

 إجراءات األمن.منشور المدير العاّم قسم من  3و  2 تعلّم البندين -األطفال قبالواست الصباحيّ  تفقّدال( 4

دخول خالل جميع  كلّ بم التحكّ  ويتمّ  ،مغلقة رياض األطفالأبواب  د من أ ّ تأكّ يجب ال -اتابالبوّ  إقفال( 5

 .لدوامساعات ا

عليه  تّم اإلشرافوي أحد لمرافقته إلى البيت الطفل الذي لم يأت  التبليغ فوًرا للسلطة المحلّيّة عن يجب ( 6

 قريبه البالغ. /ى وصول والديهحتّ 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=14
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=95
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=15
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=16
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanTikBitahon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanTikBitahon.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanTikBitahon.pdf
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العمل في رياض األطفال ليتأّكد من عدم من طاقم  تحديد شخص مسؤول -دوامفي نهاية يوم ال تفقّدال( 7

 ./ـةطفل أيّ نسيا  

 :مشبوه جسم( 8

من  4 بندعند تحديد جسم مشبوه وفقًا للرشاد كافّة الطاقم في رياض األطفال حول كيفيّة التصّرف يتم إ• 

رياض األطفال من قبل  اتتعيين مساعد ، يتمّ بشكل عامّ ) ا إجراءات األم منشور المدير العاّم، قسم

 (.يتّم إرشادهّن من قبلهاة ويّ السلطات المحلّ 

رياض  في ث عن جسم مشبوهمقطع فيديو يتحدّ مرفق )وساطة ومناقشة مع األطفال حول جسم مشبوه • 

 .األطفال

 

 

 

 

 ساعة طوارئ

  :االستعدادات بحالة إطالق صواريخ (1

 بحالة فيها األطفال لمكوث ومناسبة شاغرة محمّية مساحة على الحفاظ! األوقات بكاّفة المحميّ  الحّيز تجهيز 

 .الطوارئ

 اإلنذار المرتبط برياض األطفال بمساعدة ضابط األمان في المؤّسسة  معرفة منطقة الدفاع وتوقيت

 التربوّية.

 الجديدة الدفاع مناطق تحديث عن التبليغات ومعرفة علّمت: 

 

 موشاف، ّي،لّ مح مجلس مدينة،) اإلنذار منطقة اسم أيًضا هو ةروضال فيها تقع التي البلدة اسم 

 تل السبع، بئر القدس،: الداخليّ  اإلنذار قسم فيها ينقسم كبيرة بلدّيات 10 باستثناء ،(كيبوتس

 .وهرتسليا غان رمات نتانيا، الخضيرة، أشدود، حيفا، أبيب،

 اسم كتابة طريق عن ةالدفاعيّ  للمناطق المحدثة الخريطة فحص الضروريّ  من المدن، هذه في 

 .نذار للروضةاإل منطقة اسم حصلون علىت هكذاو المنزل، ورقم الشارع واسم المدينة

 

 أيلول 15 حّتى" حماية األكثر/ "المحمّية المنطقة إلى الدخول تدريب. 
 

 :الطوارئ حالة في الروضة طفالأ الءخإ( 2

  أطفال إخالء ومسار برنامج بشأن التربوّية المؤّسسة في األمان ضابط من إرشاد على الحصول 

 موادّ  بتسرّ / زلزال/ حريق: التالية الطوارئ حاالت في ةروضال خارج عتجمّ  منطقة إلى الروضة

 .فوريّ  إخالء بيتطلّ  حدث وأيّ  خطرة

  ى ة حتّ روضة، لكن دون مغادرة ساحة الة الطوارئ الخلفيّ الء أطفال رياض األطفال إلى بوابّ خإتدريب

 .أيلول 30

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=ISptehHW5vM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ISptehHW5vM&feature=youtu.be
https://www.oref.org.il/901-14864-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/11093-he/Pakar.aspx


 دولة إسرائيل
 وزارة التربية والتعليم

 قسم كبير لألمان، ساعة الطوارئ واألمن البيئي  
 

   היערכות למצבי חירום בפורטל מוסדות חינוך   |   02-5602636פקס  02-5603324טל'   9100201 ירושלים, 292ת"ד  ,2דבורה הנביאה  וברח
 https://edu.gov.il  | shaltiram@education.gov.il   |   02-5602636 فاكس 02-5603324 هاتف 9100201, القدس-اورشليم, 2 يسرائيل شبطي شارع

 
 4מתוך  3עמוד 

 احتياجات ذي طفل لكلّ  مالئمة استجابةومنح  ستعداداال يجب: ةص  الخا االحتياجات ذوو األطفال( 3

 .أعاله المذكورة الطوارئ حاالت في تةمؤقّ  إعاقات ذوي أطفال أو/ و ةخاصّ 

 

 األمان 
 

 ذلك في بما الدراسّي، العام بداية قبل الُملكّية صاحب/ المحلّية السلطة من لألمان استعداد تصريح على الحصول (1

 حّيزات/ الساحة في األلعاب أجهزة) الروضة منطقة في ماناأل مخاطر عن والكشف السالمة من التحق ق

 غير األبواب طرق مانع لألصابع، اآلمنة غير األبواب المكسورة، أو الحاّدة الُملحقات الفّعالّيات، ساحة/ األنشطة

 (.ذلك إلى وما صالح

 يتمّ  أن على تحرص كذلك آمن، بشكل والرفوف والصور والمكتبات األثاث جدار تثبيت ةيّ المحل السلطة ضمنت (2

 .العلوي   الجزء في وليس للخزانات السفليّ  الجزء في أو السفلّية الرفوف على الثقيلة األشياء ووضع تخزين

 ،مفّوض البلدّية لمتطلبات وفًقا المحمّية، المنطقة في تركيب قاطع ألنظمة تنقية الهواء ةالمحليّ  السلطة تضمن (3

  .األطفال وصول إمكاني ة ومنع

ة السلطةعلى مديرة الروضة أن تبلغ في حالة العثور على خطر وخلل أمنّي،  (4  في األمان وضابط المحل ي 

سة ة المؤس  صاحب الملكّية تتعامل مع الخطر وفًقا لتعليمات منشور المدير العاّم: "السلطة المحلّّية/  التربوي 

ا للمعيار األمنّي الذي تّم التبليغ عنه من قبل مديرة الروضة، بما يشمل مرافق األلعاب في الساحة وفقً 

 ". 1948اإلسرائيلّي 

ث مديرة الروضة مع األطفال  (5  (.العربّية باللغةمرفق أفالم مالئمة لجيل الروضة ) األمن موضوع عنتتحد 

 

 

 الخارجيّة فّعاليّاتوال الرحالت                                                 

 

 .في المؤّسسة التربوّية وضابط األمن المدنيّ  فّتشةموافقة المب سنوي  برنامج رحالت  إعداد (1

 معرفة مع ،"األطفال لرياض الخارجّية واألنشطة الرحالت" حول: دراسة معّمقة لمنشور المدير العامّ  (2

 داخل الخارجّية األنشطة لجميع الالزمة واإلرشادات الموافقات على للحصول اإلجراءات وترتيب المصطلحات

 ."وخارجها البلدة

 -"تالميذة لل"خدمات اإلسعافات األولي  ي ترتيب اإلجراءات لتلقّ  معرفةم وتعلّ  -المصاب الطفل مع التعامل إجراء (3

جراءات إمن منشور المدير العاّم، قسم  5بحسب ما هو مفّصل في البند  96-00-55-700-1 صمن المركز المخصّ 

 األمان.

  المرفق في الرابط اإلجراء معرفةم وتعلّ   -استثنائي   حدث عن التبليغ إجراء  (4

 

 

 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=FB7TbOIUo14&feature=youtu.be
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/2019GanReport.pdf
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ة لبرنامج العمل   السنوي  نقاط مهم 

 :االجتماع إطار في يطرح واألمان، والطوارئ األمن قضايا حول مؤتمرين في المشاركة ن  عليك يجب ( أ
ام -1  .ونصف ساعة لمّدة 2019 آب شهر خالل الدراسيّ  العامّ  الفتتاح االستعدادات أي 

 ( لمّدة ساعة.2020آذار  3استعداًدا لتمارين الدفاع المدنّي ) عنقود/ اجتماع -2

 :التالية واضيعبالم األمور أولياء عالمإ يتمّ  أن يجب -الدراسي   للعام استعداًدا األمور أولياء اجتماع. ب

 .النهار وخالل الصباح في األطفال رياض ودخول األمن إجراءات -1
 .الوالدين أحد مع ليس يغادرون الّذين لألطفال المسبق بالتنسيق -اليوم نهاية في األطفال مغادرة -2

 أوقات في ومغادرتهم األطفال إخالء إجراءات على التركيز مع الطوارئ، لحاالت األطفال رياض تجهيز -3
 .عنهم نيابة بالغين أقارب أو األمور، ألولياء الفوريّ  االستدعاء بطلّ يت الذي األمر الطوارئ،

 .واألمان األمن وجوانب الخارجّية والفّعالّيات للرحالت السنويّ  البرنامج -4

 .والخاصّ  العامّ  الحّيزين في والحذر السالمة على واالنتباه التركيز -5

لة)مك وظائف غير الثابتين في الطاقم بشكل متواصلوتداخل أصحاب ال لتوجيهلاضيع إلزامي ة موت.   (:وما شابه ،لة، بديم 

عالج الطفل ، بليغ المركزرياض األطفال، تمن الء أطفال خإطالق صواريخ، زلزال، إ ترتيب الفّعالّيات في حالة طارئة:

 ة.المصاب، االستجابة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصّ 

 محميّة، مساحة الحريق، مطافئ موقع االستغاثة، رّ ز تشغيل: الروضة في الرئيسيّة  ااألم رّكباتبم اإللمام -1

 .شابه وما الخلفيّة الطوارئ بوابّة مفاتيح األما ، حقيبة معاينة ،األوليّ  اإلسعاف حقيبة
 

 

 ة مثمرة،سنة دراسيّ ب تمنّياتنا

 مع االحترام

 شلتيئيل رام        اورنه باز          

 مدير قسم االستعداد لحاالت الطوارئ     مديرة قسم التعليم قبل االبتدائي

 االدارة التربوية      

 

 

 

 

 

https://edu.gov.il/sites/Shaar/Institutes/security/Pages/emergency-situations.aspx
https://edu.gov.il/

