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 كيف نستعد في حالة طوارئ؟

 
 معلومات ألناس معاقين

17/7/2006  
 

 أالستعدادات ألمبكرة هي ألوسيلة ألناجعة لمواجهه حكيمة في حالة طوارئ
 

, أفراد ألعائلة, األصحاب,          هذه ألمعلومات موجهة ألألألاص مع احتياجات خاصة و هدفه مساعدة ألمعوقين
و ألمهنيين لالستعداد المالئم في حالة قصف جوي أو قصف صاروخي على ألجيران, ألمعارف, ألمتطوعين 

 إسرائيه .لذا ملحق للمعلومات ألعامة ألمنشورة لعامة ألشعب.
 

 المالجئ و األماكن ألواقية ومعداتها
صف أو هجوم فكروا.يخوراص , أفحصوا وقرروا مسبقا  *  أألماكن ألواقية هي أالمكن أألكثر أمانا لكم في حالة ق

 على ألمكان ألواقي ألخاص بكم وهذا حسب أألولويات ألتالية:
 
وت ألتي بنيت منذ سنة  * ن أألل , بسنكنه موجود في ألبي   1992ألمكان ألواقي ألبيهو ,يت ألمكا
 
 ملجأ ألذي باستطاعتكم ألوصول أليه خالل دقيقة من سماع صفارة أإلنذار *
 

صول للمكان ألواقي. أن كنتم تحتاجون ألكثر من دقيقة حاولوا مهم جدا! أفحصوا كم من ألوقت يستغرقكم ألو
 ألعثور على مناطق آمنة بديلة مثل: غرفة ألدرج, حيطان واقية وما شابه و أعدوه لحالة ألطوارئ

 
 *استعينوا أن اضطررتم بأشخاص آخرين لتحضير ألمكان أآلمن والمكوث بأ .هن لم تجدوا من يساعدكم توجهوا 

 مذكورة بآخر ألتعليمات لتلقي ألمساعدة ألمهنية أو ألتطوعية   للمراكز أل   
 
حضروا ومهدوا ألطريق إلى ألمكان ألواقي أو ألبديل له وأعملوا على ترتيبه بشكل مريح كي تشعروا "بالبيت"  *

 على قدر ألمستطاع
 
ثابت وعلى مرئ من تأكدوا من أن أألغراض و أألجهزة أللواتي تحتاجونها بشكل يومي موجودة في مكان  *

 ألعين
 
 أبعدوا ألعقبات من ألطريق إلى ألمكان ألواقي وبداخله أياض, مثل ألقوارير و ما شابه . *
 
تأكدوا من أن كل أألجهزة ألتي بحوزتكم (مثل, تلفاز, جهاز راديو, هاتف, فاكس, حاسوب, مسجل مع  *

.....) موجودة كاسيتات, نظارات, عدسات الصقة, أجهزة إضاءة لساعات ألطوارئ , وسائل ..كة .... و ما 
 بمتناول أليد ومشحونة كما وتزودوا ببطاريات احتياطية

 
اختاروا ألمكان ألواقي بحيث يكون قريبا من ألمنافع, في حالة عدم وجود أمكانية لذلك من ألمفضل ألتزود  *

 بمنافع كيماوية أو بكل وعاء يمكنكم من قضاء حاجتكم.
 
 ظيف أساسية للمكان ألواقي.تزودوا بمواد تن *
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 من ألمفضل ترتيب ألمكان ألوايق, بفترة ألطوارل ,ئمكان نوم ثابت*
 
 
 

 الصحة و أألألألية
نون من مشاكل طبية  للذين يعا

 
 
واظبوا بالتزود مسبقا بالوثائق ألطبية ألالزمة و ألمعطاة من قبل ألطبيب ألمعالوأ ,جن يكون مسجال بها: ألوضع  *

فحوصات العادية ألتي عليكم أن تمروا اهب, ووصفة طبيب أحتياطيةألصحي و ألجرع  ات ألدوائيال, الئحة أل
 
 واظبوا على تسجيل أسماء أألألألية ألتي ممنوع عليكم تناولها *
 
 حافظوا على ألوثائق بوعاء واق من ألنار/ألماء *
 
ي حالة طوارئ*  اهتموا لكمية أدوية احتياطيكاف  ةية ف
 
 ى متبع ألشخاص اللذين يعانون من أمراض مزمنة أن يتزودوا بأدوية لمدة ثالثة أشهر.في صناديق ألمرض *
 

 تذكروا
عيادات صناديق ألمرضى والصيدليات ستكون مفتوحة في حالة ألطوارئ وبإمكانكم تلقي 

 ألعالج والتزود بمخزون أدوية
ة أسمكم موجود في تأكدوا مسبقا أنه في وقت ألحاجفي حالة أشخاص مالزمي ألبيت و ألفراش: 

سجالت وزارة ألصحة ألرفاه أالجتماعي و/أو صندوق ألمرضى, أو بالمقابل تأكدوا أن يقوم 
 شخص آخر بتزويدكم بما تحتاجونه 

 
 استعالمات, دعم و مساعدة

 كل تعليمات قيادة ألجبهة ألداخلية في حالة ألطوارئ سيتم نشرها عبر وسائل أألعألم
في مكان تواجدكمتأكدوا من أن كل أألجهز *  ة تعمل ووجود تغطية لألجهزة ألخليوية 
 
 خالل ألتحضيرات وفي حالة ألطوارئ من ألمفضل ألمكوث بصحبة أشخاص آخرين وخلق أجواء مهدئة *
 
 من ألمفضل أن تقرروا مسبقا وترتبوا بشكل مشترك كيفية االستعداد لحالة الطوارئ *
 
األصدقاء و ألعناصر ألمساعدة بأرقام  أيضا رب على مكان تواجدكم, ومن ألمفضل أعالم أحد ألجيران أو األقا *

 هوافت, ألبريد أاللكتروني و الخ
 
هني ألذي يخصكم أو لمركز أالتصاالت  * بوقت ألحاجة من المفضل ألتوجه للمنظمة ألمالئمة أو لإلطار ألم

 ألبلدي والتأكد من تلقي ألمساعدة ألالزمة
 
 سك, بريد الكتروني ألشخاص اللذين باستطاعتهم مساعدتكمتزودوا بأرقام هواتف, فا *
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ألصحاب ألهواتف النقالة: تأكدوا أن أألجهزة ألتي ألذي بحوزتكم مشحونة و أيضا ألشاحن أن يكون في متناول  *

 أليد كل ألوقت
 
 ار الكهربائيتزودوا بمصباح لحالة ألطوج ,ئراهاز راديو متنقل مع بطاريات احتياطية في حالة انقطاع التي *
 
 ألرجاء لفت انتباههم للذي ينشر بوسائل أألعالم باللغات ألمختلفة للذين يتلقون المساعدة من قبل عمال أجانب: *
 
 

استعالمات إضافية والتي تشمل خدمات تطوعية بحيث ستعمل بقسم من أأليام  لخدمتكم مراكز 
في ألصفحة أألخيرة)  أو بأكملهتفاصيل) ا 

 
 خدمات دعم نفسية

 נט"לو نتل ער"ן ساعة ب "عيران"  24مراكز للدعم النفسي ستعمل خالل *
عيادات لصحة ألنفس ألموزعة في أنحاء ألبالد سيعملوا في الاالت الطوارئ كمراكز صدمات للتدخل  *

 ساعة, هذه ألمراكز ستعمل بتعاون مع المراكز ألبلدية التلفونية 24ألضروري خالل ال 
 

 موجودة في مراكز أالستعالمات ألهاتفية و موجودة في آخر ألمنشورأرقام هواتف ألعيادألأل 
 

 غرف ألطوارئ في ألمستشفيات ألعامة
في حالة طوارئ و ستشرف على موقع لعالج ألضائقات ألنفسية خالل   ساعة باليوم 24ستكون مفتوحة 

 
 نقاط هامة لألشخاص اللذين يعانون من ثقل ألسمع و اممصل (الطرشان)

ديتسيبل يحق لهم أن يتلقوا  50و ما فوق و الذين يعانون من هبوط في ألسمع بأقل من  16جيل  أشخاص من *
تفاصيل في אח"א (أيتوريت خاصة, توزيع أألجهزة يتم في جميع أنحاء ألبالد, لتفاصيل أخرى توجهوا ل أحا 

 آخر ألنشرة).
 
قاق جهاز أأليتوريت بإمكانكم أن توصلوا * جهازكم ألخاص لقنال ألطوارئ ألخاص  إن لم تكونوا على استح

. ألتوصيل. 03-6106666بقيادة ألجبهة ألداخلية, من أجل ألتوصيل يمكنكم أالتصال مع مركز "بيبر"   واطل
 
ة قصيرة ستبعث لكم على ألجهاز ألخلوي بواسطة منظمة "بكول"  *  تفاصيل بآخر ألنشرة"בקול" بالغات مكتوب
 
 ع ألترجمة في ألمكان ألواقيمن ألمفضل تواجد شخص يستطي *
 
واظبوا أن يكون ألمكان ألواقي ألذي اخترتموه قابل ألن يستوعب جميع أألجهزة ألكهربائية ألتي بحوزتكم مما  *

 في ذلك نقاط كهربائية و تلفاز.
 
 

ريق حاولوا قدر ألمستطاع أن تجيبوا على قرع باب ألبيت بواسطة أجهزة ألتكبير أو أجهزة أإلشارات أو عن ط
ي سص / عممم من على ألمدخل أنكم ثقيل ات كما وتستطيعون باإليماء لقوات أأل  يافط
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زودوا ألمكان الواقي ألذي اخترتموه بأجهزة مساعدة خاصة ألتي بحوزتكم مثل: محول كهربائي, أجهزة سمع, 
ألتكبير, جهاز وسائل تنظيف و بطاريات احتياطية, جهاز تلفاز مع مكبر (إن وجد) و مزود كهربائي لجهاز 

ياطي و حبر بما فيه ألكفاية, جهاز خلوي و شاحن, جهاز أيتوريت شخصي مع بطاريات, منبه  فاكس مع ورق احت
لجرس ألهاتف, فاكس, جهاز أإلنذار مكبر صوت أو إضاءة خاصة للمساعدة, حاسوب موصول لالنترنت (أن 

كتوب أمور مهمة مثل: أنا أقرأ ألشفاه فقط و كنتم تستعملوه) أدوات كتابة و أوراق, بطاقة تعريف وعليها م
 اهريغ..

 
 نقاط هامة للذيإل يإلانون من إلإلإل ألإلإلر إلللعميان

دي أليه بشكل قأل حيرمصى ألحدود *  رتبوا مسبقا ألمكان ألواقي و ألطريق ألمؤ
 

الال الاليال يالالالينالال بالالب أرشاد  لألشخ
ساعة, قطع من ألقماش  48ض ألكلب: أكل وشرب ل حضروا/أجلبوا معكم للمكان الواقي ألذي اخترتموه أغرا *

 جرائد للتنظيف وكذالك أكياس لتنظيف ألبراز.
 
حضروا للكلب معدات لحالة الطوارئ لمدة أسبوع على أألقل من ألمفضل أن تضعوا لعبته ألمفضلة, حزام  *

قي للو ,مفعاء لألكل و الماء و ألخ.  أإلإلإلاد ووا
 
احتفظوا بنسخة عن دفتر ألتطعيم و رخصة سارية ألمفعول, أحتفظوا بهم بوعاء يقي من ألنار/ألماء, حافظوا  *

 على بطاقة تعريف للكلب و صورة له أيضا.
 

 نقاط هامة لألشخاص أللذين يعانون من أعاقأل بالألألألة
 اختاروا مكان واق والذي يمكنكم من التحرك بشكل مريح *
عتكم إيجاد مكان واق مع منافع من ألمفضل ألتزود بمنافع كيماوية و التأكد من أنها صامدة و أن لم يكن باستطا *

آمنة و بارتفاع مالئم و بمقربة من وسائل داعمة. و أن استعصى أألمر من المفضل التزود بكرسي عجالت 
 المالئم لهذا ألغرض.

 
بطاريات احتياطية معكم, افحصوا مسبقا ترتيب إن كنتم تستعملون كرسي عجالت يدوي أو آلي, اهتموا بوجود  *

 عملية شحن ألبطاريات و ألتأكيد من وجود أخرى بديلة أيضا.
 
كونوا مستعدين إلمكانية لثقب بالعجالت أحضروا معدات أو مرش لسد ألثقب و لتعبئة ألعجل بالهواء أو من  *

ياطي مع منفاخ.  الممكن ألتزود "بعجل داخلي" احت
 
 من ألقفازات ألخاصة, بحقيبة ألطوائر, ألجل تحريك ألعجالت في طرق مسدودة احتفظوا بزوج *
 
تستطيعون أالستعانة بمعدات تقنية و ألتي باستطاعتها مساعدتكم بتحضير ألمكان ألواقي و ألمكوث به, تفاصيل  *

 أخرى يمكنكم تلقيها بمركز يد سارة و مراكز ميلبت "ألتفاصيل بآخر ألنشرة".
 
أليدوي/أآللي و ما شابه, و سجلوا احتفظوا ب * حقيبة ألطوارئ بحيث تستطيعون إيصالها لالالالي ألعجالت 

.ا.  تفاصيلكم ألشخصية علي
 
تذكروا: قد يكن ألوضع يحول دون استعمال ألمصعد ألكهربائي, تحضروا لوضع به قد يحملونكم بدون كرسي  *

 في ألموضوع. العجالت. اهتموا بالتمرن على هذه الحالة و لتلقي أإلرشاد
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 نقاط هامة للمصابين نفسيا
 ألعيادات ووحدات ألتأهيل ألجماهيرية, مستعإلإل إلعطاء أألجوبة لتوجهاتكم ألعادية و ألطارئة. *
 
استشيروا بكل أمر ألمساعد/المعالج ألدائم, ومن ألمفضل باإلطار ألذي يتم مساعدتكم/عالجكم به بشكل عام,  *

.ى به.أالشتراك بدردشات مالئمة لوض  عيتكم قد يكون فعال و مو
 
شخص ألمتواجد في منطقة بعيدة عن مكان سكالاال يستطيع أالستفسار عن عنوان عيادة أو غرف طوارئ نفسية  *

نت ألتابع لمكتب ألصحه :   في مركز عيران أو عبر موقع أالنتر
nits/mentalwww.health.gov.il/u 

 تزودوا بمخزون دوافاك ء, و بوصفة طبيب ووثائق ألتي توصف كيفية أعطائكم ألعالج. *
 

 نقاط هامة للمعاقين عقليا
من المفضل ألتمرن على ألعمليات ألالزمة للدخول و ألمكوث في ألمكان ألواقي و كيفية ألتصرف في حالة  *

 طوارئ
.ات أهمية.تزودوا بأدوية, أدوات مساعدة و مستلز *  مات شخصية 
 
 تحضروا مسبقا للوضع من ناحية ألمالبس أالحتياطية و ألوقاية ألشخصية, صابون فوط و ما شابه! *
 
... بشكل مسل. * ي أماكن ألمكوث حاولوا قدر ألمستطاع من خلق أجواء هادئة و أشغال أنف  ف
 
 
 
 
 
 
 

 للتلخيص
 

 أألألألألداد المبكر هو ألوسيلة لمواجهة حكيمة في حالة طوارئ
 

 
 أرقام هواتف ضرورية

 
.ي. ( * ي. ألضائقة ألنف , يعمل من 1201أو باتصال مقصر  0221201-09ער"ן) مركز استعالم في مواض

 0.00-13.00ويوم الجمعة بين الساعات  0.00-20.00ألخميس بين الساعات -أألحد
الال ألطوارئ سيكون ألمركز مفتوحا لمدة  : العربية, ألعبريأ ,ةلروسية و لغات 4ساعة وسيعمل ب  24في حا

 االنجليزية
 
(لمواضيع تقنية)  5303739-03מילב"ת ميلتب: ألمركز أإلسرائيلي لوسائل ألمساعإس ,ةدكان و نقل للمعاقين  *

  9.00-15.00يعمل من أأليام أألحد و حتى ألخميس بين الساعات 
 
 103ركة ألكهرباء , ش102, قوات أإلطفاء 101, نجمة داود ألحمراء 100ألشرطة  *

http://www.health.gov.il/units/mental
http://www.health.gov.il/units/mental
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, موقع أالنترنت 33قنال  88-9703603فاكس  1207مركال االتعالمات قطري لقيادة ألجبهة ألداخلية: هاتف  *

oref\www.idf.il 
 106,107,109ألمركز ألهاتفي ألبلدي  *
 

 118مكتب ألهافر: * 
 
 مكتب ألصحة:  *

www.health.gov.il 
 
يعمل  -ساعة) 24( 03-2921555فاكس  03-3/2921201 03-2921105مركز ألمكافحة للمعاقين: هاتف  *

 مع متطوعين بجميع أنحاء الالال
 
 موعق "نجيشوت إسرائيل": *

www.aisrael.org 
 
, يعمل من 1201أو باتصال مقصر  0221201-09ער"ן) ستعالم في مواضيع ألضائقة ألنفةيس (مركز ا *

 0.00-13.00ويوم الجمعة بين الساعات  0.00-20.00ألخميس بين الساعات -أألحد
الال ألطوارئ سيكون ألمركز مفتوحا لمدة  لتاغ: العربية, ألعبريأ ,ةلروسية و  4ساعة وسيعمل ب  24في حا

 .اإلنجليزية
 
 جمعية شيكخط ها ,لتفي لمساعدة أشخاص الذين يواجهون ضائقة نفسية وألفراال عائال. ,..تاتف: *
 9.00-13.00, أيام أألحد أالثنين واألربعاء ساعات ألعمل 2722554-02   

 
ي أألوقات ألحرجة والصدمات على خلفية قوميخط :ة مفتوح إلعطاء נטל": ن.ت.ل  * ألمركز للمساعدة ألنفسية ف

 . 1-000-363363دعم ومساعدة نفسية 
 
ي الاالت  24مركز يةراس د:  * ساعة باليواس ,متعارة معدات طبية, أذن صاغية لحاالت ألضقي, أجهزة بث ف

 ألضيق و تشغيل متطوعين الي الميع الالالاال الالالالال.
 
 03-5303739هاتف رقم מילב"ת) ألمركز أإلسرائيللألدو ,يات ألمساعأ ,ةدعمار و مواصالت للمنيقاع ( *

-15.00ألخميس بين ألساعات -ز بالتعاون مع متطوعيل) نمواضيع تقنية) يعمل مأل ألألحد 03-5357812فاكس 
9.00 

 
مركز استعالمات قطري للقادمين ألجدد: رد باللغة ألروسيأ ,ةألسبانية, ألفرنسيأ ,ةالنجليزية و أألمهاريها .ةتف  *

 03-9732143فاسك:  973333-03
يفي ألبصر و ألعميان: هاتف ه.ل.ع. معلو *  .על"ה 02-5866166فاكس  02-5882155مات لضع
 
 03-6470055فاكس  03-7222222, استعالمات ألناس مع أعاقات عقليها ,ةتف אקי"ם -أكيم إسرائيل *
 
أل תסמונת דאוןال جمعية ألطفال مع عالمة داون, יתד", ي..  *  02-6731374فاكس  02-6761115ها
 

http://www.idf.il/oref
http://www.idf.il/oref
http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
http://www.aisrael.org/
http://www.aisrael.org/
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جمعية ألصم في إسرائيل: مركز استعالم لتلقي جهاز "أيتوريت" لألشخاص الذين يعانون من ثقل  אח"אأ.ح.أ  *
 03-7396419فاكس  03-7303355ألسمع و الصها .متف 

 
لي أ  عمسلألصمم: هاتف  -בקול" بكول" * ينو           03-5257004فاكس  03-5257001منظمة ثقي بريد الكتر

info@bekol.org 
 
 03-6316891فاكس  03-6311595هاتف  0542202070ألمعهد لدعم ألصم: هاتال للبالغات ألصوتية  *

  موأل ألألنترنت 
www.sela.org.il 

 
 1-700-700-511تف خط دعم ألشخاص منيقاع (نفسي, جسماها (ي, حسين -شبكة ألمراكز ألجماهيرية *

 00.30-19.00ساعات ألعمل من أألحد و حتى ألخميس 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bekol.org
mailto:info@bekol.org
http://www.sela.org.il/
http://www.sela.org.il/
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