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تجربة الماضي في البالد وفي العالم تثبت أن األخطار والطوارئ قد تحدث دون
سابق إنذار .ولكن أولئك الذين استعدوا في وقت مبكر نجحوا في التصرف
بشكل صحيح وأنقذوا أنفسهم وأفراد عائلتهم.
التحديات التي نواجهها معروفة لنا جميع ًا .وفي مقدورنا التعامل معها.
قيادة الجبهة الداخلية بالتعاون مع كل منظمات حاالت الطوارئ واإلنقاذ،
الوزارات الحكومية  ،السلطات المحلية ومئات منظمات المتطوعين العاملة في
الجبهة الداخلية على أتم االستعداد لتقديم المساعدة في حاالت الطوارئ.
مع هذا فإن استعدادك المبكر أنت وأفراد أسرتك والتصرف بشكل صحيح
في حاالت الطوارئ ،والتطوع ،والمساعدة المتبادلة  ،هي المفتاح لنا جميع ًا
لتمنحنا قدرة قوية على الصمود والتحمل طوال الوقت!

3-2

1

اختاروا المجال اآلمن
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كيـف نخـتار
الغرفة اآلمنة:

خارطة المناطق المحمية:

كريات شمونه
الجوالن

حرفيش

معليا

صفد
طبريا

نهاريا

 1دقيقة

حيفا

كرميئيل

بيسان
الناصرة

مماد  -مجال آمن في المنزل ،مماك  -مجال آمن في الطابق

 30ثانية

عكا

شفاعمر

من المهم أن نحدد المكان اآلمن في البيت أو في أي مكان نتواجد فيه ،وفق ًا لترتيب األولويات التالية:

الدخول فور ًا للمجال اآلمن

 1.5دقيقة

يوكنعام

 2دقيقة

زخرون يعقوب

 3دقيقة

حديرا
شمال السامرة

البلدات المحيطة بقطاع غزة

نتانيا

 15ثانية

هرتسليا

مركز السامرة

 30ثانية
 45ثانية
 60ثانية

تل ابيب

في حالة عدم وجود غرفة آمنة ومحمية أو ملجأ خاص في المبنى الذي تمكثون فيه ،عندها عليكم اختيار
غرفة داخلية فيها أقل ما يمكن من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات .اذا لم تتوفر غرفة كهذه باإلمكان
اختيار بيت الدرج أو مطلع الدرج كغرفة محمية.

جنوب السامرة

ريشون لتسيون
اشدود

القدس

اشكلون
سدروت

سكان الطابق العلوي الذين يسكنون في مبنى أكثر من ثالث طوابق وال يوجد فيه ملجأ بيتي أو ملجأ للعمارة
يجب النزول طابقين.والبقاء داخل بيت الدرج.
سكان الطابق العلوي الذين يسكنون في مبنى من ثالث طوابق وال يوجد فيه ملجأ بيتي أو ملجأ للعمارة يجب
النزول طابق واحد .والبقاء داخل بيت الدرج.

بئر السبع

ديمونا

الملجأ يشترط الوصول اليه خالل المدة الزمنية المتاحة لنا من لحظة سماع صفارة االنذار.

خارطة المناطق المحمية:
لدى قيادة الجبهة الداخلية أنظمة إنذار حديثة ،من خاللها ولدى حدوث حالة طوارئ تعطى مدة إنذار مختلفة
لكل منطقة في البالد (كما هو مفصل في الخارطة).
"مدة اإلنذار" هي المدة الزمنية المتاحة لنا للدخول إلى المجال اآلمن أو الملجأ من لحظة اطالق الصاروخ وحتى
سقوطه .يتم تشغيل صفارة اإلنذار بواسطة منظومة صفارات اإلنذار فقط في المناطق الواقعة تحت خطر
سقوط الصواريخ أو القذائف.
ً
اإلنذار المبكر وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية يتم بثها أيضا عبر وسائل الراديو والتلفزيون .في خارطة مناطق
الحماية ممكن االطالع على مدة اإلنذار التي تعطى لسكان المناطق المختلفة في البالد.

ايالت
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إرشـادات التـصرف خـالل
سماع صفارة اإلنـذار

لدى سماع صفارة اإلنذار أو صوت انفجار ،يجب إنهاء عملية حمايتك أنت وأفراد البيت خالل المدة
الزمنية المتاحة حسب االرشادات التالية:
المتواجدون داخل مبنى – يجب الدخول حا ًال إلى داخل المجال اآلمن وإغالق الشباك الفوالذي .إذا لم يتوفر في
المبنى مجال سكني آمن  ،يجب الدخول إلى الغرفة المحمية التي تم اختيارها .في حال عدم توفرغرفة كهذه
يجب الدخول إلى بيت الدرج .يجب الجلوس على األرض في الغرفة اآلمنة ،تحت خط الشباك ،البقاء مالصقين إلى
حائط داخلي وعدم الجلوس أمام الشباك.
المتواجدون في الخارج في منطقة مبنية – عليهم الدخول إلى المبنى وإتباع التعليمات الخاصة بالمتواجدين
في المبنى .المتواجدون في منطقة مفتوحة ،عليهم االستلقاء وحماية الرأس باليدين.
المسافرون في سيارة – عليهم التوقف بحذر إلى جانب الطريق ،الخروج من السيارة والدخول إلى مبنى أو إلى
مكان محمي قريب .إذا كنت غير قادر على الوصول إلى مبنى أو مكان محمي خالل المدة الزمنية المتاحة
أمامك ،يجب الخروج من السيارة ،االستلقاء على األرض وحماية الرأس باليدين.
بعد  10دقائق – يمكن الخروج من المجال اآلمن  ،إذا لم تعطى أي توجيهات أخرى
من المهم االبتعاد عن أي جسم مشبوه أو صواريخ وقذائف ملقاة على األرض
في هذه الحالة يجب ابعاد األشخاص الفضوليين وإبالغ الشرطة.

2

تحضير المجال اآلمن

ما هي المعدات
الموصى بها للمجال اآلمن
بعد اختيار المجال اآلمن حسب المدة الزمنية المتاحة لنا علينا ادخال المعدات حسب القائمة المرفقة:
 .1عدة وقاية
 .2وسائل اتصال تساعدنا في البقاء على اطالع (حاسوب ،تلفزيون ،راديو).
 .3إنارة طوارئ أو مصباح وبطاريات
 .4طعام في عبوات مغلقة مثل المعلبات و النقارش
 .5ماء في قناني مغلقة ينبغي إعداد  3لترات لكل شخص في اليوم الواحد.
 .6هاتف خليوي مع شاحن وبطارية إضافية.
 .7نسخ من وثائق هامة (سجالت طبية ،مستندات شخصية ومالية)
 .8اسطوانة إلطفاء الحريق.
 .9الئحة بأرقام هواتف مراكز ومنظمات حاالت الطوارئ ،والعائلة والجيران.
 .10أشياء تلطف مرور الوقت وتسهل المكوث واالنتظار  :ألعاب  ،جرائد والمزيد.
 .11حقيبة إسعاف أولية.
 .12مواد للسد واإلغالق (ورق نايلون من نوع بولياتلين بسمك  100ميكرون على األقل وشريط الصق
عريض وشفاف بسمك  30ميكرون على األقل وبسمك  50ملم تكفي لسد فتحات الغرفة).
 .13حقيبة حاجيات شخصية – في حالة طلب اخالء في ساعات الحدث  ،كل غرض يكون ضروري ًا في حال
اإلخالء من البيت لعدة أيام (مثل :أدوية ،مبلغ نقدي ،خيمة ،كبريت ،شموع ،سكين متعدد االستخدام،
أغراض خاصة لألطفال ،معدات لذوي االحتياجات الخاصة وما شابه)
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حياتنا الروتينية االعتيادية تتعطل أحيان ًا لحدوث حاالت طوارئ.
حاالت الطوارئ عادة ما تحدث فجأة ،دون سابق إنذار ،وتتطلب منا التحرك بسرعة النقاذ حياتنا .عندما يمر الناس في اختبار
يميلون إلى التصرف وفقا لعقلهم وتجربتهم الشخصية .ليس هناك من فائدة للبدء في البحث عن أجوبة جديدة لخطر
حقيقي أثناء وقوعه .في نفس اللحظة ردة فعلنا تكون تلقائية على نحو شبه غريزي .لهذا من الواضح أن وقت التفكير،
التعلم ،اإلعداد والتحضير هو على وجه التحديد يجب أن يكون خالل فترات الهدوء.
هناك حاالت طوارئ مركزة تؤثر على الشخص أو على مجموعة من الناس مثل حوادث الطرق أو حريق ،وهناك حاالت طوارئ
عامة تؤثر على الجمهور الواسع ،مثل وقوع زلزال أو حرب تشكل تهديدا للجبهة الداخلية.
نحن ال نستطيع منع وقوع حاالت الطوارئ ،لكن يمكننا أن نقلل من تأثيرها علينا وعلى أعزائنا .وقد تبين بناء على تجارب
متراكمة حول العالم  ،أن الناس الذين يعرفون ماهية حالة الطوارئ وميزاتها واستعدوا مسبق ًا لها ،عادة ما تمكنوا من
انقاذ انفسهم والناس الذين كانوا على مقربة منهم.
خالل حدوث حالة طوارئ تؤثر على السكان بشكل عام ،فإن قوات األمن واإلنقاذ لن تكون قادرة على الوصول بسرعة
لتوفير احتياجاتنا  ،لذلك نحن بحاجة إلى التحضير وأن نكون على أهبة االستعداد لنواجه الحدث ونتائجه بقوانا الذاتية.
االستعداد والجهوزية هي جزء من الحياة ،عادة تتحضر العائالت بانتظام لمختلف االحتماالت :سفر إلى خارج البالد ،والدة،
خدمة االحتياط ومطلوب منها أن تفعل هذا أيض ًا فيما يتعلق باالستعداد للتعامل مع حاالت الطوارئ.
ينبغي على العائلة في حاالت الطوارئ أن تعمل كوحدة واحدة ،يمكن للعائالت التعامل مع هذه الحاالت بكفاءة عالية
من خالل التحضير المسبق ،ومن خالل التعاون والعمل الجماعي .مطلوب من األسرة الوصول إلى درجة عالية من المسؤولية
المتبادلة والتنسيق ،عندما يكون كل فرد من أفراد األسرة داعم ومدعوم في الوقت نفسه يعطي شعور ًا باألمان والقوة
لباقي أفراد العائلة.

خطة الطوارئ العائلية ترتبط بـ  3فترات
فترات روتينية ،فترات بحالة تأهب قصوى ،وأثناء حدوث حالة الطوارئ
خطة الطوارئ ترافقكم في الحالة العادية وعند الطوارئ
في األوقات الروتينية:
أربع خطوات هامة لبناء خطة طوارئ عائلية:
الخطوة

1

حددوا أي من حاالت الطوارئ قد تتعرضون لها
حددوا حاالت الطوارئ التي قد تصيب البيئة المحيطة بكم،
جمعوا معلومات حسب كل حالة.

الخطوة

2

قوموا بإجراء حوار مع أفراد عائلتكم وضعوا خطة طوارئ عائلية
اعقدوا سلسلة من الحوارات العائلية وخططوا النشاطات المختلقة التي يجب القيام بها لمواجهة حالة الطوارئ.

الخطوة

3

اجعلوا من التخطيط أفعا ًال
 قوموا بتنفيذ اإلجراءات التي قررتم عليها في البند السابق (إقتناء معدات ناقصة ،تحضير المجال اآلمن وما شابه) اشتروا أدوات للتعامل مع حاالت الضغط النفسي والطوارئ (تعرفوا على األدوات والتقنيات التي قد تساعدكمفي حاالت الضغط النفسي).

الخطوة

4

تدربوا على خطة الطوارئ العائلية واهتموا بالمحافظة عليها وتحديثها .قوموا بإجراء محادثة عائلية من وقت
آلخر ("استفيدوا من الفرص" – إذا سمعتم بحدوث حالة طوارئ من خارج منطقة سكناكم ،ولكن اذا الحظتم أنه
أيض ًا قد يكون تهديد ًا يحتمل حدوثه لكم  ،قوموا بإجراء محادثة قصيرة بأسلوب "ماذا كنا سنفعل لو حدث عندنا
أيضا" ) قوموا بإجراء تدريبات للعائلة مرة أخرى وافحصوا المعدات بشكل دوري.
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العائلة ،كمجموعة وشركاء في المصير الواحد ،يمكنها أن توفر الدعم االجتماعي الكبير ،التشارك بالمشاعر يساعد على
فهم المشاعر واألحاسيس والحق ًا يساعد على تعلم طرق وأساليب مواجهة الوضع الطارئ.

الحديث العائلي

الحديث العائلي يدار من خالل محورين :القيام بالمهام و اإلحساسي العاطفي:
محور القيام بالمهام – خلق حالة تأهب قصوى لدى العائلة بعد فهم ماهية التهديد ومعرفة الرد المطلوب.
المحور اإلحساسي العاطفي – فهم الجوانب العاطفية التي يمر بها أفراد العائلة وتعزيز آليات دعم الواحد لآلخر.
طبيعة المحادثة حسب تركيبة العائلة – يجب األخذ في الحسبان الخصائص التي تميز أفراد العائلة – سن أفراد العائلة،
إدارة حديث مع األطفال الصغار (لعبة أدوار – تخيل الوضع ،محادثة قصيرة ،تعتمد أكثر على ارشادات األهل) مقارنة مع
أطفال بسن أكبر (تعتمد على حوار بين األهل واألطفال ،مع امكانية زيادة التوضيح)
يجب أن نجد الوقت المناسب للقيام بالمحادثة ،وليس بين لقمة والثانية على وجبة العشاء ،وأيض ًا ليس أثناء مشاهدة
التلفزيون .وممنوع القيام بها بعد شجار عائلي أو عندما يكون أفراد العائلة مشغولين وهائجين حول موضوع ملح آخر.

ينفذ من قبل

الدور
التعامل مع أغراض قد تشكل خطر ًا في حالة الطوارئ
تحضير حقيبة طوارئ في حال إخالء البيت وتجهيز البيت
في حالة العزلة
تنفيذ تدريبات في حاالت :الحرائق ،هزة أرضية ،اخالء
البيت ،إطالق القذائف والصواريخ.
التأكد من أن جميع أفراد العائلة لديهم أقنعة واقية
بوضع سليم ،وإذا لم يكن كذلك يجب أخذها من مراكز
التوزيع.
تحضير قائمة بالهواتف الضرورية لحاالت الطوارئ
تخطيط ما يجب فعله مع الحيوانات األليفة في حالة
الطوارئ
تحضير قائمة بالهواتف الضرورية لحاالت الطوارئ
اجراء تدريبات مرة أخرى حسب الحالة الطارئة القريبة

األطفال يسألون في حاالت الطوارئ

األطفال يطرحون األسئلة حول حاالت الطوارئ ،وهم أيض ًا يطرحون األسئلة حول الموت ،وعن خطر اصابتهم بأنفسهم.
محادثة مفتوحة معهم حول المخاطر الحقيقية التي قد يتعرضون لها ،أفضل من طفل يخترع إجابات وهمية لنفسه.
الخياالت الجامحة قد تكون مخيفة أكثر من الواقع .اجابات األهل ،ينبغي أن تكون وفق ًا لسن الطفل ،لنموه ولحالته النفسية.
للبالغين دور هام في هذه العملية :عليهم مساعدته من جهة -في إعطاء معنى وتفسير ألحداث الحياة الجارية الغير
واضحة له ،ومن الجهة أخرى – عليهم حمايته  ،وتحمل المسؤولية في منع شعوره بالذنب في الحاالت التي ال يستطيع
التعامل معها بنفسه.

تشغيل الراديو /التلفزيون واالستماع إلى التعليمات
االتصال واستدعاء قوات األمن
التحقق من مكان تواجد جميع أفراد البيت
أخذ حقيبة الطوارئ في حالة اإلخالء
فحص اذا الجيران بحاجة إلى مساعدة

في حالة الطوارئ

إعداد خطة طوارئ عائلية

في حالة التأهب

جلـبـهة
ا
داخلية
ال
تتولى
قيـادة
ال

تقسيم األدوار بين أفراد العائلة:

أثناء األوقات الروتينية

3

تهيئة العائلة

االتصال خالل الحدث وبعده للجد والجدة ولألقرباء للتأكد
من سالمتهم
مراجعة خطة الطوارئ العائلية
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سيناريوهات إضافية:

تهيئة العائلة
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نبقى على اتصال
من المهم أن نعرف كيف نتصل مع أفراد العائلة أو مع أشخاص آخرين
مقربين منا في حالة الطوارئ.

عبئوا التفاصيل في الالئحة وضعوها في مكان بارز في البيت.
االسم:

رقم الهاتف في البيت/في العمل:

رقم الخليوي:

ماذا نفعل في حالة هجوم بأسلحة
غير تقليدية:

في حال تهديد غير تقليدي ،قيادة الجبهة الداخلية ستطلع الجمهور على
اإلرشادات المالئمة لسد الغرف وإرشادات حول كيفية استخدام األقنعة
الواقية من الغاز.

إرشادات المواد الخطرة
ما هي المواد الخطرة؟

األب

المادة الخطرة هي مادة تشكل خطورة على صحة وحياة االنسان أو تؤدي لحدوث أضرار بيئية .ان نثر المادة الخطرة قد يؤدي
إلى مخاطر التسمم  ،الحروق  ،االشتعال وما شابه .وانتشار المواد الخطرة قد يحدث من جراء عدة أسباب مختلفة  :خطأ تقني
 ،حادث  ،كوارث طبيعية  ،إصابة أثناء الحرب والخ .قيادة الجبهة الداخلية هي المسؤولة عن االستعدادات ألحداث تحمل طابع ًا
حربي ًا (مثل سقوط الصواريخ والقذائف).

األم
األخ/األخت
األخ/األخت
الجد/الجدة

أين يمكن أن نصادف المواد الخطرة؟

معظم المواد الخطرة هي مواد موجودة في الصناعات الكيماوية  ،وأيض ًا في الصناعات األخرى .منشآت المواد الخطرة
موجودة باألساس في المناطق الصناعية المنتشرة في البالد ،التي اليها تم نقل المواد الخطرة بواسطة القطار والشاحنات.

الجد/الجدة

المؤسسات التي يجب التوجه اليها في حاالت الطوارئ المختلفة
المؤسسة

رقم التلفون

شرطة إسرائيل

100

www.police.gov.il

نجمة داوود الحمراء

101

www.mdais.org

االطفاء

102

www.102.co.il

قيادة الجبهة الداخلية

1207

www.oref.org.il

مركز الطوارئ البلدي

106/107/108

شركة الكهرباء

103

الموقع

كيف نحمي أنفسنا في حدث المواد الخطرة؟
بشكل عام ،من المفضل االنعزال في غرفة داخلية داخل البيت ،مع أقل عدد من الفتحات والنوافذ .في حاالت استثنائية من
المحتمل اعطاء أوامر باإلخالء .على أي حال ،يجب االستماع لوسائل االعالم ولجهات الطوارئ المتواجدة في الميدان للحصول
على توجيهات مكملة.
ال يمكنك إعطاء توجيه لسلوك واحد لمجمل أحداث المواد الخطرة ولهذا ال نستطيع التوقع مسبق ًا
أي حادث سيكون بسبب كمية المواد الخطرة وخصائص خطورتها المختلفة ،لهذا يجب االستماع الى وسائل االعالم عند الحاجة
للحصول على التعليمات المالئمة.

www.isreal-electric.co.il
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التصرف الصحيح أثناء
حدوث هزة أرضية:

لقد حدثت في الماضي هزات أرضية مدمـِّرة في منطقتنا واحتمال حدوث هزة أرضية قوية
إضافية هي مسألة وقت فقط .اذا استعددنا اليوم  -سننقذ حياة الناس غد ًا.

تحضير البيت ومكان العمل:
ثبتوا بالجدران الخزائن ،الرفوف ومكيفات الهواء .ال تقوموا بتثبيت الرفوف فوق األسرة.
حضروا مخزون طعام وماء لحاالت الطوارئ ،حقيبة اسعاف اولي ،راديو وإضاءة تعمل بالبطاريات .ينصح
بعمل نسخ احتياطية لمستندات ضرورية.
حددوا مسبق ًا وحسب االرشادات المذكورة سابقا ،مجال آمن في البيت ومكان العمل لتسرعون اليه
أثناء حدوث الهزة األرضية.
تعرفوا على مكان وجود المفتاح الكهربائي الرئيسي وصمام الغاز الرئيسي للشقة.
حضروا حقيبة طوارئ وضعوها في السيارة لالستخدام عند الحاجة.

أثناء المكوث داخل المبنى:

إن كنتم موجودين داخل مبنى وشعرتم أن األرض تهتز تحت أقدامكم ،انتقلوا بسرعة إلى مكان آمن
حسب األولويات التالية:
 .1إذا كان باإلمكان الخروج من المبنى بشكل فوري (خالل ثوان معدودة) – أخرجوا إلى المساحة
المفتوحة( .خصوص ًا الماكثين في بناء مكون من طابق واحد أو بناء أرضي).
 .2اذا لم تتمكنوا من مغادرة المبنى بسرعة ادخلوا إلى المجال اآلمن (المماد) .يجب ترك باب الغرفة
اآلمنة مفتوح ًا
 .3إذا لم تتمكنوا من مغادرة المبنى بسرعة ،وليس هناك مجال آمن اخرجوا إلى بيت الدرج ،واذا كان
باإلمكان ،واصلوا النزول للخروج من المبنى.
 .4فقط في حال لم يكن بمقدوركم ان تتصرفوا كما ذكر اعاله ،جدوا لكم مأوى تحت طاولة ثقيلة أو
اجلسوا على االرض مالصقين لجدار داخلي.

إرشادات إضافية:
 .1قبل مغادرتكم المبنى يجب إغالق المفاتيح والصممات الرئيسية للغاز والكهرباء في طريقكم إلى المجال اآلمن ابتعدوا
عن جدران البيت الخارجية ،الشبابيك والرفوف.
 .2ال تستخدموا المصعد الكهربائي أثناء حدوث الهزة األرضية وبعدها ألنه قد تعلقون داخله.
 .3ان كنتم مقعدين في كرسي متحرك ،اغلقوه واحموا رأسكم (بعد وصولكم للمجال اآلمن).

أثناء المكوث في الخارج:
إن حدثت الهزة األرضية أثناء مكوثكم خارج المبنى – أبقوا في مساحة مفتوحة وابتعدوا قدر اإلمكان عن المباني ،الجسور
وأعمدة الكهرباء.

أثناء المكوث على شاطئ البحر:
إن كنتم على الشاطئ ساعة حدوث الهزة األرضية  ،غادروا المكان فورا وابتعدوا عنه قدر اإلمكان خشية أن تصل إليكم موجة
عارمة (تسونامي) تغمر الشاطئ .ابتعدوا عن الشاطئ على األقل كيلومتر واحد .من ال يستطيع مغادرة منطقة الشاطئ،
اصعدوا الى الطابق  4ألقرب مبنى .ال تعودوا الى الشاطئ في  12ساعة بعد وقوع الزلزال .تراجع وانخفاض قوي ومفاجئ
للبحر – داللة على موجة تسونامي مقتربة.

التصرف الصحيح بعد حدوث الهزة األرضية:

 .1الخروج من المبنى والحرص على البقاء في منطقة مفتوحة بعيد ًا عن المباني وكوابل الكهرباء المقطعة.
 .2خذوا معكم حقيبة االسعاف األولي العائلية.
 .3استمعوا إلى وسائل االعالم للحصول على المعلومات واإلرشادات.

عالقين تحت الحطام:
إن كان هنالك أشخاص عالقين تحت الحطام بجواركم استعملوا بعقالنية األدوات المنزلية لرفع األشياء الثقيلة مثل رافعة
السيارة (جك) أو قضيب حديد .قدّموا اإلسعاف األولي قدر المستطاع.

هزات ثانوية:
كونوا مستعدين لهزات إضافية – هذه الهزات تظهر خالل دقائق ،بعد حدوث الهزة األرضية األولى الكبيرة وقد تتسبب في
انهيار مباني قد ضعفت .ال تدخلوا إلى المباني المتضررة ،إال لهدف انقاذ حياة شخص.

15 - 14

جلـبـهة
ا
داخلية
ال
تتولى
قيـادة
ال

لمعــلومــات اضـــافية:
w w w.oref.org.il
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