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מוגנים בחירום

10 דקות

אזור
ההתגוננות שלי

נשארים במרחב 
המוגן 10 דקות

היערכות משפחתית 

תוכנית חירום משפחתית: 
המשפחה היא מקור התמיכה המשמעותי ביותר עבור ההורים והילדים גם יחד, ולכן 
חשוב כי כל בני המשפחה יהיו מעורבים בהכנה ועל ידי כך ירכשו כלים להתמודדות 

טובה יותר במצב חירום.
ציידו את המרחב המוגן בציוד חיוני לחירום ובדברים שיקלו את השהייה.  •

ארגנו  תיק חירום, במידה ותידרשו לעזוב את הבית.   •
הכירו את הנחיות ההתנהגות בעת אזעקה, אזור ההתגוננות שלכם, זמן ההגעה למרחב   •

המוגן הרלוונטי אליכם, ומהו האמצעי שמתריע בפניכם על האיום.
שוחחו עם בני המשפחה על היערכות נדרשת והתנהגות נכונה בעת אזעקה.   •

הגדירו חלוקת תפקידים בין בני המשפחה ותכננו היערכות על פי מאפייני וצרכי   •
משפחתכם. 

תרגלו כניסה למרחב המוגן, על פי פרק הזמן העומד לרשותכם.   •

רשימת ציוד לשעת חירום:
אמצעי תקשורת-  טלוויזיה, רדיו,  טלפון  | תאורת חירום | מים | מזון משומר | מטפה לכיבוי 

אש | דברים שיקלו את השהייה כגון: משחקים, ספרים ועוד.
תיק חירום הכולל: מסמכים חשובים, תרופות, ערכת עזרה ראשונה, פנס, סוללות, מטען נייד.

לעדכונים והנחיות בזמן אמת, עקבו אחרי פיקוד העורף:

זמן ההגעה שלי 
למרחב המוגן

המרחב 
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המרחב המוגן 
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הנוסעים ברכב
 יעצרו בצד הדרך, ייצאו מהרכב וייכנסו למבנה או למחסה קרוב.

אם לא ניתן להגיע למבנה או למחסה יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש 
באמצעות הידיים.

הנוסעים באוטובוס
על הנהג לעצור את האוטובוס, לפתוח את דלתות האוטובוס ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו 

החלונות ולהגן על הראש.

הנוסעים ברכבת
על הנהג להאט את הרכבת ל-30 קמ״ש במשך 10 דקות, ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות 

ולהגן על הראש.

השוהים במבנה
ייכנסו לממ״ד, ממ״ק, מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימי ויסגרו דלתות וחלונות.

השוהים בחוץ
בשטח בנוי, ייכנסו למבנה או למחסה קרוב.

בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

מפת ההתגוננות:
לכל אזרח )לפי מקום מגוריו( אזור התגוננות וזמן 

הגעה למרחב המוגן, שיסייעו לו בשעת חירום 
להתגונן בזמן.  אזורי התגוננות קרויים על שמות 

אזורים גיאוגרפיים בארץ,  בתוספת מספר.
האזור - נועד לקבלת הנחיות שגרת חיים בחירום  

)קיום לימודים, התכנסויות והתקהלויות, מרכזי 
קניות, יציאה לעבודה(.

המספר – נועד לצורך קבלת התרעה בטלוויזיה, 
 בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם,אינטרנט, טלפון סלולארי. 

לפי ההנחיות הבאות:

התרעה:
מערכות ההתרעה של פיקוד העורף סלקטיביות ומפעילות את 

האזעקה רק באזור בו קיימת סכנה לאוכלוסייה.
פיקוד העורף מאפשר מתן התרעה לכל אזרח בהתאם לזמן העומד 

לרשותו, בכל מקום בו הוא נמצא, במגוון אמצעים: 
• צופרים - בעיקר לשוהים בחוץ.

• אמצעים נוספים: טלוויזיה, אינטרנט, רדיו, סלולר.

הנחיות לבחירת המרחב המוגן:
את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע אזעקה

לפי סדר העדיפות הבא:
1. ממ”ד )מרחב מוגן דירתי( או ממ”ק )מרחב מוגן קומתי( הם הבחירה המועדפת. 

מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו  2. מקלט: 
דרך חדר מדרגות פנימי ללא תלות בזמן ההתרעה.   

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה.  
חדר מדרגות פנימי:  .3

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ”ד, ממ”ק או מקלט פנימי,   
ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.   

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ”ד, ממ”ק או מקלט פנימי,  
ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.  

אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה     
מנפילות טילים בסמוך לבניינים. השאירו את דלת הכניסה פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.  

באין ממ”ד, ממ”ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו מינימום קירות     .4
חיצוניים, חלונות ופתחים. אין לבחור מקלחת או שירותים, יש להתרחק מקרמיקה, חרסינה וזכוכיות     

שיכולות להתנפץ.  יש להתרחק מחפצים בלתי מזוהים. במידה וראית רקטה/טיל על הארץ, יש להרחיק  
סקרנים ולהודיע לגורמי הביטחון. 

אין להתקהל באזור אירוע, ההתקהלות מסוכנת, מחשש לירי רקטות/טילים נוסף.

השוהים במבנה -  יש להיכנס לממ”ד, ממ”ק, מקלט, חדר פנימי או חדר מדרגות ולסגור דלתות וחלונות

התנהגות נכונה
בזמן אזעקה

מקרא

חשוב! 
יש להישאר במרחב המוגן 10 דקות.

כדי להתגונן ממטח טילים ומשברי יירוט.  

שימו לב! 
משך האזעקה = פרק זמן 

ההגעה למרחב המוגן

לדוגמא:
שפלה
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