دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

قسم كبير لألمان ،ساعة الطوارئ واألمن البيئي

 21تمّوز 2019

لحضرة
مديرات رياض األطفال،

نشرة استعدادات للعام الدراسي 2020-2019
في موضوع األمن ،األمان والطوارئ في رياض األطفال
تهدف هذه النشرة إلى تحديث التعليمات والتنويه على تأكيدات مه ّمة الستعدادات رياض األطفال في موضوع

.1

الدراسي القادم وفقًا لتوجيهات منشور المدير العا ّم (עז(3/א) ,تشرين
األمن واألما والطوارئ استعدادًا للعا ّم
ّ
الثاني .)2016
 .2بشكل عام ،فإ ّ ضابط األما في المؤسّسات التربويّة هو الجانب المهن ّي في جميع مراحل االستعدادات وفي ساعات
بعد الظهر.
 .3في ما يلي روابط للبنود األربعة من منشور المدير العا ّم ،التي سيت ّم التركيز على عدد من النقاط منها على النحو
التالي:
أ .إجراءات األمن في رياض األطفال
ب .إجراءات األما في رياض األطفال
ت .إجراءات التأهّب لساعة الطوارئ /حاالت الطوارئ في رياض األطفال
ث .الرحالت واألنشطة الخارجيّة في رياض األطفال -جوانب األمن واألمان
 -4في ما يلى أه ّم االستعدادات:

األمن
 )1تحديث حقيبة األمن حتّى  30أيلول ،بمساعدة ضابط األما في المؤسّسة التربويّة .رابط تحديث حقيبة

األمن.
 )2التأ ّكد من سالمة مر ّكبات األمن بمساعدة وتوجيه من ضابط األما  :مطافئ الحريق ،حقيبة اإلسعاف
األول ّي ،السياج المحيط ،الب ّوابات األماميّة والخلفيّة ،ز ّر الطوارئ /االتّصال الداخل ّي.
 )3تدريب على تفعيل ز ّر االستغاثة مقابل المركز ،بالتنسيق مع ضابط األما في المؤسّسة التربويّة.
 )4التفقّد الصباح ّي واستقبال األطفال -تعلّم البندين  2و  3من منشور المدير العا ّم قسم إجراءات األمن.
 )5إقفال الب ّوابات -يجب التأ ّكد من أ ّ أبواب رياض األطفال مغلقة ،ويت ّم التح ّكم بك ّل دخول خالل جميع
ساعات الدوام.
 )6يجب التبليغ فو ًرا للسلطة المحلّيّة عن الطفل الذي لم يأت أحد لمرافقته إلى البيت ويت ّم اإلشراف عليه
حتّى وصول والديه /قريبه البالغ.
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 )7التفقّد في نهاية يوم الدوام -تحديد شخص مسؤول من طاقم العمل في رياض األطفال ليتأ ّكد من عدم
نسيا أ ّ
ي طفل/ـة.
 )8جسم مشبوه:

• يتم إرشاد كافّة الطاقم في رياض األطفال حول كيفيّة التصرّ ف عند تحديد جسم مشبوه وفقًا للبند  4من
منشور المدير العا ّم ،قسم إجراءات األما (بشكل عا ّم ،يت ّم تعيين مساعدات رياض األطفال من قبل
ّ
إرشادهن من قبلها).
السلطات المحلّيّة ويت ّم
• وساطة ومناقشة مع األطفال حول جسم مشبوه (مرفق مقطع فيديو يتح ّدث عن جسم مشبوه في رياض
األطفال.

ساعة طوارئ
 )1االستعدادات بحالة إطالق صواريخ:


تجهيز الحيّز المحميّ بكا ّفة األوقات! الحفاظ على مساحة محميّة شاغرة ومناسبة لمكوث األطفال فيها بحالة
الطوارئ.



معرفة منطقة الدفاع وتوقيت اإلنذار المرتبط برياض األطفال بمساعدة ضابط األمان في المؤسّسة
التربويّة.
 تعلّم ومعرفة التبليغات عن تحديث مناطق الدفاع الجديدة:
 اسم البلدة التي تقع فيها الروضة هو أي ً
ضا اسم منطقة اإلنذار (مدينة ،مجلس محلّيّ  ،موشاف،
كيبوتس) ،باستثناء  10بلديّات كبيرة ينقسم فيها قسم اإلنذار الداخل ّي :القدس ،بئر السبع ،تل
أبيب ،حيفا ،أشدود ،الخضيرة ،نتانيا ،رمات غان وهرتسليا.
 في هذه المدن ،من الضروريّ فحص الخريطة المحدثة للمناطق الدفاع ّية عن طريق كتابة اسم
المدينة واسم الشارع ورقم المنزل ،وهكذا تحصلون على اسم منطقة اإلنذار للروضة.
 تدريب الدخول إلى المنطقة المحميّة" /األكثر حماية" ح ّتى  15أيلول.

)2

إخالء أطفال الروضة في حالة الطوارئ:

 الحصول على إرشاد من ضابط األمان في المؤسّسة التربويّة بشأن برنامج ومسار إخالء أطفال
الروضة إلى منطقة تج ّمع خارج الروضة في حاالت الطوارئ التالية :حريق /زلزال /تس ّرب موا ّد
خطرة وأيّ حدث يتطلّب إخالء فوريّ .
 تدريب إخالء أطفال رياض األطفال إلى بوا ّبة الطوارئ الخلف ّية ،لكن دون مغادرة ساحة الروضة ح ّتى
 30أيلول.
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 )3األطفال ذوو االحتياجات الخاصة :يجب االستعداد ومنح استجابة مالئمة لك ّل طفل ذي احتياجات
صة و /أو أطفال ذوي إعاقات مؤ ّقتة في حاالت الطوارئ المذكورة أعاله.
خا ّ

األمان
 )1الحصول على تصريح استعداد لألمان من السلطة المحليّة /صاحب المُلكيّة قبل بداية العام الدراسيّ  ،بما في ذلك
التحقق من السالمة والكشف عن مخاطر األمان في منطقة الروضة (أجهزة األلعاب في الساحة /حيّزات
األنشطة /ساحة الفعّاليّات ،المُلحقات الحادّة أو المكسورة ،األبواب غير اآلمنة لألصابع ،مانع طرق األبواب غير
صالح وما إلى ذلك).
 )2تضمن السلطة المحل ّية تثبيت جدار األثاث والمكتبات والصور والرفوف بشكل آمن ،كذلك تحرص على أن يت ّم
تخزين ووضع األشياء الثقيلة على الرفوف السفليّة أو في الجزء السفليّ للخزانات وليس في الجزء العلوي.
 )3تضمن السلطة المحل ّية تركيب قاطع ألنظمة تنقية الهواء في المنطقة المحميّة ،وف ًقا لمتطلبات مفوّ ض البلديّة،
ومنع إمكانية وصول األطفال.
 )4في حالة العثور على خطر وخلل أمنيّ  ،على مديرة الروضة أن تبلغ السلطة المحلية وضابط األمان في
المؤسسة التربوية وف ًقا لتعليمات منشور المدير العا ّم" :السلطة المحلّيّة /صاحب الملكيّة تتعامل مع الخطر
األمنيّ الذي ت ّم التبليغ عنه من قبل مديرة الروضة ،بما يشمل مرافق األلعاب في الساحة وف ًقا للمعيار
اإلسرائيليّ ."1948
 )5تتحدث مديرة الروضة مع األطفال عن موضوع األمن (مرفق أفالم مالئمة لجيل الروضة باللغة العربيّة).

الرحالت والف ّعاليّات الخارجيّة
 )1إعداد برنامج رحالت سنوي بموافقة المف ّتشة وضابط األمن المدنيّ في المؤسّسة التربويّة.
 )2دراسة معمّقة لمنشور المدير العا ّم حول" :الرحالت واألنشطة الخارجيّة لرياض األطفال" ،مع معرفة
المصطلحات وترتيب اإلجراءات للحصول على الموافقات واإلرشادات الالزمة لجميع األنشطة الخارجيّة داخل
البلدة وخارجها".
 )3إجراء التعامل مع الطفل المصاب -تعلّم ومعرفة ترتيب اإلجراءات لتل ّقي "خدمات اإلسعافات األولية للتالميذ"-
صص  1-700-55-00-96بحسب ما هو مفصّل في البند  5من منشور المدير العا ّم ،قسم إجراءات
من المركز المخ ّ
األمان.

 )4إجراء التبليغ عن حدث استثنائي -تعلّم ومعرفة اإلجراء المرفق في الرابط
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نقاط مهمة لبرنامج العمل السنوي
أ) يجب عليكن المشاركة في مؤتمرين حول قضايا األمن والطوارئ واألمان ،يطرح في إطار االجتماع:
 -1أيام االستعدادات الفتتاح العا ّم الدراسيّ خالل شهر آب  2019لمدّة ساعة ونصف.
 -2اجتماع /عنقود استعدا ًدا لتمارين الدفاع المدنيّ ( 3آذار  )2020لمدّة ساعة.

ب .اجتماع أولياء األمور استعدا ًدا للعام الدراسي -يجب أن يت ّم إعالم أولياء األمور بالمواضيع التالية:

-1
-3
-4
-5

إجراءات األمن ودخول رياض األطفال في الصباح وخالل النهار.
 -2مغادرة األطفال في نهاية اليوم -بالتنسيق المسبق لألطفال الّذين يغادرون ليس مع أحد الوالدين.
تجهيز رياض األطفال لحاالت الطوارئ ،مع التركيز على إجراءات إخالء األطفال ومغادرتهم في أوقات
الطوارئ ،األمر الذي يتطلّب االستدعاء الفوريّ ألولياء األمور ،أو أقارب بالغين نيابة عنهم.
البرنامج السنويّ للرحالت والفعّاليّات الخارجيّة وجوانب األمن واألمان.
التركيز واالنتباه على السالمة والحذر في الحيّزين العا ّم والخاصّ .

ت .مواضيع إلزامية للتوجيه وتداخل أصحاب الوظائف غير الثابتين في الطاقم بشكل متواصل (مكملة ،بديلة ،وما شابه):
ترتيب الفعّاليّات في حالة طارئة :إطالق صواريخ ،زلزال ،إخالء أطفال من رياض األطفال ،تبليغ المركز ،عالج الطفل
صة.
المصاب ،االستجابة لألطفال ذوي االحتياجات الخا ّ

 -1اإللمام بمر ّكبات األما الرئيسيّة في الروضة :تشغيل ز ّر االستغاثة ،موقع مطافئ الحريق ،مساحة محميّة،
حقيبة اإلسعاف األول ّي ،معاينة حقيبة األما  ،مفاتيح بوابّة الطوارئ الخلفيّة وما شابه.

تمنّياتنا بسنة دراسيّة مثمرة،
مع االحترام
اورنه باز
مديرة قسم التعليم قبل االبتدائي

شلتيئيل رام
مدير قسم االستعداد لحاالت الطوارئ

االدارة التربوية
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