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  הקדמה   

    שנים. שעות הפעילות של  3מעונות יום הינם מסגרות טיפוליות חינוכיות בהם שוהים ילדים מגיל חצי שנה ועד 

  .7:00-19:00או  7:00-17:00או  7:00-16:00מעונות היום הינן : 

  משרד התמ"ת) מוגדרים כמפעלים חיוניים. –מעונות היום בפיקוח משרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן 

  "כל מפעל או חלק ממנו, הפועל - 1967 -על פי חוק שרות העבודה בשעת חירום, התשכ"ז הגדרת "מפעל חיוני" 

  ר או לקיום הספקה או שירותים חיוניים, ושאושר או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבו 

  על ידי שר הביטחון  בהתייעצות עם -לעניין זה בצו על ידי השר או בהתייעצות עם שר הביטחון, ובשעת לחימה        

  השר. וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או         

  שירותים הדרושים לציבור או ליצוא, והשר אישר אותו בצו לעניין זה. השר רשאי למנות ועדה לייעץ לו לעניין         

  מפעלים חיוניים".        

 הכוללת  בתחומי התגוננות אזרחית נדרשת מוכנות בשגרהעל מנת שמעונות היום יוכלו לפעול בחירום         

     פעילות מעונות היום ההתגוננות לאופן   הנחיות ,ת לחירום בתחומי התגוננות אזרחיתהמוכנונוהל זה, המפרט את         

  והאמצעים הנדרשים.  ר) בתחומי כ"א, הכנת ילדים, הצוות(תעסוקה והמסח התמ"ת  והנחיות משרד       

  קודית קיימת חשיבות רבה להמשך פעילות מעונות היום בשעת חירום, כחלק מהשמירה על המשך רציפות תפ

  .והחוסן הלאומי 

  .2003 -וב  1997  -הל המצורף הינו עדכון לנהלים קודמים שהופצו ב הנו 

  :תיקוף הנוהל בוצע ע"י 

  ונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"תלמעבכיר  אגף מנהלת  –תמר אלמוג  גב'  

  למעונות יום ומשפחתונים במשרד התמ"ת בכיר  אגףס' מנהלת  – אגב' איטה עטיי 

  ר' מנהל חירום משרד התמ"ת –ד אברהים יאריר מ 

  פיקוד העורף רע"ן רמו"ת –סא"ל אור אוחיון  

  פיקוד העורף רמ"ד משרדי ממשלה –רס"ן ענת ג'רבי  

  פיקוד העורף רמ"ד הנדסת מיגון –רס"ן מיכאל ואטנמכר  

  פיקוד העורף נב"קרמ"ד  –רס"ן גל גלבוע  
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  תוכן עניינים

  4עמ' .......................וכנות לחירום בתחומי התגוננות אזרחית............הממרכיבי  –פרק א' 

  5-6עמ' ...............................................הפעלת מעונות היום בחירוםעקרונות לנוהל  –פרק ב' 

  7-11עמ' .........תרחיש קונבנציונאלי................ –ערכות והפעלת מעונות יום בחירום יה –פרק ג' 

  7-9עמ' ..........................................................................הכנות בשגרה לשע"ח – 1ג             

  10עמ' ..........................................................................מעבר משגרה לחירום – 2ג             

  11עמ' פעילות מעונות היום בחירום...............................................................  – 3ג             

  12-15עמ' ....................... כימי תרחיש –דגשים להערכות והפעלת מעונות יום בחירום  –פרק ד' 

  16-31עמ' ...........................................................נספחים....................................... –פרק ה 

  16........................ עמ' ........................................כיצד נבחר את המרחב המוגן? –נספח א' 

  17........................ עמ' .....................................................תכולת המרחב המוגן –נספח ב' 

  18. עמ' .הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה.......................................................... –נספח ג' 

  19עמ' .................................................................ערכת המגן וחבישת המסיכות –נספח ד' 

  20-21עמ' ........................................................................ונה התגוננות אזרחיתממ –נספח ה' 

  22עמ' .........................................מעבר למבנה חלופי........................................ –נספח ו' 

  23עמ' ..................................................................התנהגות ילדים במצבי חירום –נספח ז' 

  24עמ' ..............................................................................................פינוי מעון –נספח ח' 

  25עמ' ......................................מתכונת להשתלמות והדרכה למנהלות מעון היום –נספח ט' 

  26-30נספח לצוות............................................................................................עמ'  –נספח י' 

  31דרכי תקשורת פיקוד העורף..................................................................עמ'  –נספח י"א 
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  לחירום בתחומי התגוננות אזרחית מוכנותהמרכיבי  –פרק א' 

  מתאר מלחמה כוללת, עימות מוגבל בגזרה אחת או יותר בשטח    –עורף מדינת ישראל מאוים במתארים שונים     

  ישראל, אסון טבע ואסון המוני, טרור קונבנציונאלי ובלתי קונבנציונאלי ועוד.    

  לחירום בתחומי ה הדגישה את חשיבות הערכות משרדי הממשלה וגופי התשתיות הלאומיות מלחמת לבנון השניי    

  להבטיח רציפות תפקודית ושמירה על החוסן הלאומי.וכלל הסקטור החיוני וזאת על מנת התגוננות אזרחית     

  יות גופי התשת משרדי הממשלה, -פיקוד העורף מלווה ומסייע את המערך של המפעלים החיוניים    

  וזאת   התגוננות אזרחית בתחומיהלאומיות וגופי הסמך  השונים המשתייכים אליהם  במוכנות לחירום     

  חוק  -תשתיות לאומיות). הבסיס החוקי לכך (רשויות, משרדי ממשלה ,מתנדבים וגופי  באמצעות ענף רמו"ת    

  הרשויות  המקומיות משרדי ממשלה,  פעולותיהם שלאת  "לתאם - 1951 -ההתגוננות האזרחית, התשי"א    

  האזרחית...". ומפעלים פרטיים בענייני ההתגוננות    

  להכנה מוקדמת.  ניסיון העבר בארץ ובעולם מוכיח כי סכנות ומצבי חירום עלולים להתרחש ללא זמן מספק    

  .בכוחה של הכנה מוקדמת להציל חיים!     

  :אזרחית כוללים המרכיבים המרכזיים בתחומי התגוננות    

 מרחב מוגן עבור העובדים, הקהל, אוכלוסיית המתקן. –מיגון פיזי  .א

 עבור עובדים בשטח פתוח כדוגמת עובדי חברת חשמל, דוורים ועוד. –מיגון אישי  .ב

עובדים, נדרש בעל תפקיד ממונה התגוננות  10על פי חוק בכל מתקן מעל  –הכשרת ממונה התגוננות אזרחית  .ג

 ').הבפיקוד העורף ( נספח עבור הכשרה אזרחית שנדרש ל

ירי  –ע"י מדריכות אוכלוסייה לשע"ח של פיקוד העורף בנושאים  לעובדים ביצוע הדרכות –הדרכות עובדים  .ד

 טילים ורעידות אדמה וימי עיון לרמת מנהלים.

 מענה התרעתי במתקנים השונים (שמיעת הצפירה). –התרעה  .ה

 רף הלאומי שמתקיים אחת לשנה.בדגש לתרגיל העו –תרגילים משותפים  .ו

קידום מוכנות הסקטור החיוני לחירום מתבצע באמצעות עבודה באופן שוטף אל מול משרדי הממשלה והתשתיות 

  הלאומיות, ביצוע תרגילים משותפים, ימי עיון, הדרכות, תרגילי צפירה, ביקורות ועוד.
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  חירוםב מעונות היוםהפעלת עקרונות לנוהל  –פרק ב' 

  :העקרונות לנוהל הפעלת מעונות היום בחירום

נוהל חירום מעונות היום נקבע ע"י אגף מעונות היום אל מול מרכיבי ההתגוננות האזרחית ומכיל את  .1

 הנושאים הבאים:

 הכנות בשגרה לשע"ח. .א

 מעבר משגרה לחירום. .ב

 פעולות בחירום. .ג

  מענה מיגוני נדרש במעונות היום: .2

ובאיזה אופן על בסיס עקרונות המיגון  בחירום אילו מעונות פועליםמיפוי שיגדיר יבצע אגף מעונות היום 

  הפיזי:

 .כיתהמ"ר לכל  12 מינימום פעילות במרחב מוגן תיקני, – באירוע קונבנציונלי .א

על  מרחב הבנוי בתוך מעטפת המבנה בהתאם לתקנות פקע"ר, המיועד להגן  – מרחב מוגן תיקני

  החוסים בו מפני התקפה. 

       קיימים סוגים הבאים של מרחבים מוגנים:                           

  . 1992 -מרחב מוגן דירתי הנמצא בכל דירה במבני מגורים החל מ –א. ממ"ד 

  .1992 -מרחב מוגן קומתי הנמצא בכל קומה במבנה מגורים החל מ –ב. ממ"ק 

  .1992 -חל ממרחב מוגן מוסדי הנמצא במבנים שאינם מגורים ה –ג. ממ"מ 

  מבנה בטון עילי או תת קרקעי מוגן. –ד. מקלט 

יופעלו באישור פיקוד העורף  –מעונות יום בעוטף עזה המוגנים עפ"י המפרט המיוחד בגזרה  –דגש 

  בהתאם לתמונת המצב.

 

   -כימי באירוע  .ב

 פעילות במרחב מוגן תיקני עם מערכת אוורור וסינון. .1

 רכת אוורור וסינון.פעילות במרחב מוגן תיקני ללא מע .2
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 נקבעה ע"י משרד התמ"ת : – בחירום העדיפויות לקליטת הילדים .3

יהם, לפחות, עובד במפעל חיוני / משרת בצה"ל / מערכת הביטחון / ילדי המעון, ובתנאי שאחד מהור .א

 מערכת הבריאות.

חד ה ובתנאי שאבשגר במערכת מעונות היום של משרד התמ"תקלוטים  אשרילדים שאינם ילדי המעון  .ב

 מהוריהם עובד במפעל חיוני / משרת בצה"ל / מערכת הביטחון / מערכת הבריאות.

ילדים שאינם ילדי המעון ואינם קלוטים במעונות שבפיקוח המשרד, ובתנאי שאחד מהוריהם עובד  .ג

ל במפעל חיוני / משרת בצה"ל / מערכת הביטחון / מערכת הבריאות ושישלמו מלוא עלות השהייה למפעי

 המעון.

 ברשויות המקומיות.ילדים בסיכון שהופנו למעון ע"י לשכות הרווחה  .ד

יתכן שיצטרכו להפסיק את ביקורם של מספר ילדים עקב הילדים המבקרים באופן קבוע במעון, יתר  .ה

 חוסר מקום.
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  קונבנציונליתרחיש  – ערכות והפעלת מעונות יום בחירוםיה –פרק ג' 

  גרה לשע"חהכנות בש – 1ג

  להכנות בשגרה ישנה חשיבות רבה ומרכזית על אופן ההתמודדות ומתן המענה בחירום.

  :בתחומי התגוננות אזרחית לשע"חבשגרה לקידום המוכנות להלן מספר מרכיבים מרכזיים בהכנות הנדרשות  

 :גיבוש תוכנית הפעלה בחירום .1

 מיפוי מענה המיגון הפיזי במעונות. .א

 באחריות מנהלת המעון מול קב"ט הרשות המקומית. –ל מול רשויות מקומיות נה מיגוני אהשלמת מע .ב

 .מול הארגונים המפעילים הכנת תוכנית להפעלת המעונות .ג

 באחריות הארגונים המפעילים ובשיתוף משרד התמ"ת ופיקוד העורף. – הטמעת התוכנית במעונות היום .ד

 תקינות מרחבים מוגנים: .2

זמן ההתרעה לכניסה למרחב מוגן  את תכירמנהלת המעון צפירה,  אזורי 27-מדינת ישראל מחולקת ל .א

 .תיקני באזור בו נמצא המעון

 בסמוך לפתיחת שנת הלימודים תבצע מנהלת המעון את הדברים: .ב

עם שיפורי מיגון קבע או במידת  מרחב מוגןממ"מ / מקלט / ממ"ד / ממ"ק /  –בדיקת תקינות המיגון  .1

 ).ו'ית על המבנה החלופי (פרוט בנספח ת המקומקבלת מידע מהקב"ט ברשו –הצורך 

 המרחב המוגן.תכולת  –') בבדיקת ציוד לשעת החירום (פרוט בנספח  .2

 בדיקת תכולת ערכת עזרה ראשונה. .3

עדכון רשימת טלפונים וכתובות של הורי הילדים, גורמי חירום, צוותי תגבור (מס' הטלפון החיוניים  .4

 ').יספח שצריכים להיות בכל מעון מפורטים בנ

על ביצוע  התמ"תאגף למעונות יום במשרד לנציג המחוזי של הדיווח בכתב לקב"ט ברשות המקומית ו .5

 כל הבדיקות הנדרשות בפרק זה.

 .בסעיף קודםגיבוש מקורות כ"א לחירום מהמקורות שפורטו  .6
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ובמסגרת  י תרגיל העורף הלאומשנת הלימודים תקיים מנהלת המעון תרגילים במסגרת  מהלךב - התרעה .3

בתרגיל זה רצוי לשתף במהלכם תתורגל כניסה למרחב המוגן. תרגילי הצפירה שמתקיימים במהלך השנה, ש

באחריות מנהלת המעון מול הקב"ט  –גבר את כ"א של המעון בשעת החירום את כל האנשים המיועדים לת

 של הרשות המקומית.

 :של מנהלי המעונותהדרכות וימי עיון  .4

(מדריכות אוכלוסייה  מחוזות פיקוד העורף אחת לשנה הדרכות מאלש"חיות ע אל מולעון תקבממנהלת  .א

 .(נספח י"א) לעובדים לשעת חירום)

 פיקוד העורף בשיתוף אגף מעונות היום ומחוזותיו יבצע ימי עיון לחירום מנהלים ברמת מחוזות. .ב

  א:"ממונה הגו תהכשרו .5

התגוננות אזרחית אשר יבצע הכשרת ממונה התגוננות  עובדים יוגדר בעל תפקיד ממונה 10בכל מעון מעל 

  ).'ה אזרחית (נספח

 :על פי קביעת משרד התמ"ת –כ"א  .6

אל מול המענה ממספר הילדים המבקרים במעון בפועל  רגזיתקן כוח אדם במעונות יום בשעת חירום י .א

 המיגוני.

ילת השנה ותתבסס על בתח באחריות מנהלת המעוןהפעילות לאיתור כ"א תבוצע  – מקורות כוח אדם .ב

 המקורות הבאים:

 עובדות המעון (בסיוע הארגון המפעיל). .1

עובדות של מעונות סמוכים, אשר יסגרו עקב חוסר במיגון מתאים או מסיבות אחרות (בסיוע הארגון  .2

 המפעיל).

מנהלת המעון תכין רשימות הורים וכ"א נוסף בהתנדבות (בסיוע תגבור ע"י תורנות של ההורים,  .3

 המפעיל). הארגון

באחריות מנהלת המעון לתאם  – משרד התמ"תתגבור ע"י תלמידות שלומדות בקורס למטפלות של  .4

 .זאת עם נציגת המחוז באגף מעונות היום

באחריות מנהלת  -תגבור מהיחידה לכוח אדם בשעת חירום, כולל תלמידי תיכון, מתנדבים וכו'  .5

 ם.המעון לתאם זאת עם נציגת המחוז באגף מעונות היו

ון תכין רשימת כוח אדם לשעת חירום, כולל עתודה מתגברת בחלוקה לימי עבודה ושעת מנהלת המע .ג

 פעילות.
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 מנהלת המעון תודיע לעובדים שמוגדרים כחיוניים את הציפיות מהם והחשיבות בהתייצבותם. .ד

ה לפי בשעת חירום תהיינה במעון היום לפחות שתי עובדות, אשר עברו קורס עזרה ראשונה והחייא .ה

 תכנית הלימודים של מד"א (רצוי להעביר רענון בסמוך לשע"ח, בשיתוף מד"א).

האגף למעונות יום ומשפחתונים בשיתוף עם אגף הביטחון של המשרד ופיקוד העורף משרד התמ"ת /  .ו

יכין תכנית השתלמויות מתאימה למנהלות מעונות היום ויוודא ביצועה אחת לשנה, עם הארגונים 

 ').טות (ראו נספח מפעילי המעונ

 בי ההורים,יש לקיים מפגש עם ההורים בו תציג מנהלת המעון את הערכות המעון לחירום והמשמעויות לג .7

 המפגש יכלול:

 תאום עמדות בין ההורים לצוות לגבי דרכי ההסברה לילדים. .א

אישי, בקבוק  הכנת תיק עם ציוד נדרש לשימוש בזמן פינוי (בגדים כולל בגד ארוך, תרופות חיוניות, חפץ .ב

 קטן של מים מינרלים  סגור).

 שילוב ההורים בהכנות ובסיוע למעון בחירום. .ג

 אימות טלפונים. .ד

  

  

  

  

 נוהל זה ימצא בכל מעון, שפועל בעת חירום.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

דרישות אמצעים להערכות לחירום יוגשו לארגונים על 

 ידי מנהלת המעון.
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  קונבנציונלי –מעבר משגרה לחירום פעולות נדרשות ב – 2ג 

יום תופעל תוכנית החירום של מעונות היום המגדירה את בזמן מתיחות, על פי הנחיית פיקוד העורף ואגף מעונות ה

  .ואופן פעילותם המעונות שיופעלו בחירום

  הפעילויות בתהליך המעבר משגרה לחירום חשובות ומשפיעות רבות על אופן ההתמודדות ומתן המענה.

  בתהליך המעבר משגרה לחירום: למנהלת המעון להלן הפעילויות הנדרשות

 ).'ו ומעבר למבנה חלופי לפי מידת הצורך (נספח היום מעונותשל   הפעלת תוכנית חירום .א

 הערכות לתגבור כ"א כולל בדיקה טלפונית עם האנשים. .ב

 :במעון או במבנה החלופי בדגש ל התקניבדיקת המרחב המוגן  .ג

 הפריטים המיותרים והורדת פריטים התלויים בקיר.פינוי  .1

 ווידוא שילוט והכוונה למרחב המוגן. .2

 ).'ב (נספח המרחב המוגן התקני ולתתכבדיקת  .3

 הכנת רשימת ילדים אל מול עקרונות הקבלה. .ד

 הכנת רשימה של חלוקת ילדי המעון והצוות למרחבים מוגנים. .ה

 אימות מספרי טלפון של ההורים. .ו

 מרחב מוגן. לכלהכנת רשימה של מספרי טלפון חיוניים  .ז

 ת את הצוות בהתאם להוראות התקשורת.מינוי מטפלת אחראית בכל מרחב מוגן שתפקידה לפקח ולהנחו .ח

 קשר רציף, יום יומי, עם הארגון הארצי והרשות המקומית. .ט

הכנת תווית זיהוי עבור כל הילדים עם השם הפרטי, שם המשפחה, מס' תעודת הזהות, כתובת, טלפון של  .י

 ההורים בבית ובעבודה וטלפון נייד.

 הכנת תווית שם לכל עובד והורה השוהה במעון. .יא

 צבע זיהוי לכל קבוצת הילדים, למבוגר הצמוד אליהם ולערכות הממוקמות עבורם בנפרד. קביעת .יב

 הסברה לילדים ותרגולם ע"פ הנחיות פקע"ר. .יג

 , למקרה של פינוי, שיכיל:תיק קולקטיביהכנת  .יד

 רשימה שמית של הילדים, הצוות וההורים כולל מספרי טלפון. .1

 ממתקים בשקיות סגורות. .2

 ליטר. 1.5לים בקבוק אחד של מים מינר .3

 אמצעים להפעלת הילדים. .4
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  קונבנציונלי – פעילות מעונות היום בחירום – 3ג 

  מנהלת המעון תבצע את הפעילויות הבאות:

 אגף מעונות היום.נציגה המחוזית של לרישום ילדי המעון ודיווח  .1

 ווידוא התייצבות כ"א מתגבר. .2

תכנית ההפעלה של אגף מעונות היום, אלא אם יינתן בשסומן המרחב המוגן התיקני  בתוךפעילות תתבצע  .3

אישור פיקוד העורף לפעילות בסמוך למרחב המוגן התיקני ובעת צפירה כניסה למרחב המוגן התיקני על פי 

 זמני ההתרעה.

 .אין לתלות את התווית על צוואר הילדהצמדת תווית עם פרטי הילד לבגד הילד, עדיף בגב,  .4

 הנחיות התגוננות .5

 צפירה, סגירת דלת המרחב המוגן התיקני. בהישמע .א

דקות ורק אז ניתן לצאת ממיגון, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת של פיקוד  10יש להמתין  –שחרור ממיגון  .ב

 העורף באמצעי התקשורת.

  כללי ישיבה והתנהגות במרחב המוגן .6

  יש לשבת צמוד לקיר פנימי ורחוק כלל הניתן מהקיר החיצוני ומחלון.  .א

  מוך, מומלץ על הרצפה, על גבי מזרון או כריות.יש לשבת נ .ב

  אין לשבת בסמוך למזגנים. .ג

  אסור לעשן במרחב המוגן. .ד

  אין מגבלה לשימוש בשירותים בזמן השהייה במרחב מוגן, בתנאי שהם חלק מהמרחב המוגן. .ה

אין לקיים פעילות פיזית עם הילדים במרחב המוגן (כגון: שירה, ריקודים וכד') אלא להתמקד  .ו

  לויות שקטות (סיפורים, ציור, צפייה בטלוויזיה וכד').בפעי

 יש להמשיך ולהאזין כל הזמן להוראות בכלי התקשורת. .ז

 המבוגרים במרחב המוגן נדרשים לפקח על עירנות הילדים ולטפל בילדים המגלים סימני מצוקה .ח
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  כימי תרחיש –להערכות והפעלת מעונות יום בחירום דגשים  –' דפרק 

 בפרק הקודם, יש לבצע את הפעילויות כפי שפורטו כימי אירועתרחיש למעבר להנחייה של פיקוד העורף בהינתן 

  לדגשים ולפעילויות הבאות: בנוסף

 הכנות בשגרה: .א

יש לוודא כי סגל המעון יודע איך , (היכן שקיימת) וודא תקינות מערכת אוורור וסינוןיש ל - תקינות .1

, יש לוודא כי סגל המעון יודע איך לרכז את כלל הילדים בתוך החדר להפעיל את מערכת האוורור והסינון

 האטום.

 קביעת הדרכות מאלש"חיות (מדריכות אוכלוסייה לשע"ח) של פיקוד העורף לחבישת ערכות מגן. .2

 הצטיידות בחומרי איטום, לפי מפרט פיקוד העורף. .3

 הצטיידות בערכת מגן אישית לכל עובד. .4

את נוהל הבאת ערכת מגן בכל בוקר למעון (בכפוף להנחיות פקע"ר)  במפגש עם ההורים יש להדגיש .5

 ולקיחתה הביתה בסוף היום.

 :כימימעבר לאירוע  .ב

, יש לוודא כי סגל המעון יודע איך להפעיל את מערכת האוורור וודא תקינות מערכת אוורור וסינוןיש ל .1

 וך החדר האטום.והסינון, יש לוודא כי סגל המעון יודע איך לרכז את כלל הילדים בת

 יש לוודא עם ההורים המצאות ערכת מגן תקינה ומותאמת לגיל הילד. .2

 ,פעוטות 3-4מבוגר ל  1 –: במעונות בהם יש מערכת אוורור וסינון לפי הגדרת משרד התמ"ת כ"א נדרש .3

 פעוטות. 2-3מבוגר ל  1 –וסינון  במעונות בהם אין מערכת אוורור

 אטימת פתחים. .4

 במרחבים. פריסת חומרי האיטום .5

 :כימיפעילות באירוע  .ג

יש לזכור כי באחריות ההורים,  – , ויחזיר אותה לביתו בסוף כל יוםכל ילד יגיע עם ערכת המגן האישית .1

 על כל ערכה (בדגש על ערכות לא אקטיביות).הינה אישית ולכן מומלץ לרשום  ערכת המגן

 את הערכות יש להחזיק במרחב מוגן מחוץ להישג ידם של ילדים. .2
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ל ילד ולכל מבוגר עם מערכת יש להקפיד על המצאות של תיק אישי לכ .3

 בגדים

  יש לתת דגש כי תיק זה הינו בנוסף לבגדים להחלפה הרגילים., להחלפה

 הנחיות התגוננות: .ד

  בהישמע צפירה או קול נפץ יש לבצע את הפעילויות הבאות: .1

 סגירת דלת המרחב המוגן התקני. .א

 ולאר:בהתאם להנחיות בתקשורת ובסל .ב

 מערכת האוורור, השלמת אטימת חלון, הפעלת  –במרחב מוגן תקני עם מערכת אוורור וסינון  .1

 ת לילדים, אלא אם יוחלט על פינוי.אין צורך לשים מסכו

בכל מקרה, גם אם יש במעון מערכת אוורור וסינון, יש לוודא כי ערכות המגן של הילדים  .2

 כימי.של המעון לאחר אירוע  מגיעות למעון בכל יום למקרה שיידרש פינוי

יש לאטום את החלון, פתחי אוורור, דלת כניסה  –במרחב מוגן תקני ללא מערכת אוורור וסינון  .3

 וחבישת ערכות עפ"י השלבים הבאים:

  מבוגרים חובשים מסכות. –שלב א'         

  ן לילדים.חובשים אות ולאחר מכןמבוגרים מפעילים מפוחים במסכות הילדים  –שלב ב'         

 לבצע את הפעולות הבאות: יש שאכן המפוח עובדעל מנת לוודא  .4

  .להאזין לרעש שמשמיע המפוחא. 

  .ב. לחוש את זרימת האוויר

  .של סימן ה (+) בחלון השקוף (במפוח כחול וצהוב) והיעלמותג. לוודא 

  .ד. לחוש רעד קל במגע עם המפוח

  .ה. לוודא שנורית הבקרה דולקת (במפוח ירוק)

  ללי ישיבה והתנהגות במרחב המוגןכ .2

 לדאוגאסור לישון בזמן  חבישת ערכות מגן, לכן יש  חבישת ערכות מגן,יש להימנע משינה במהלך 

  הערכות.לכך שכל הילדים יישארו ערים בזמן שהם חובשים את 

 טיפול בילדים ובתינוקות .3

וחח עמו וליצור יש לנסות להרגיעו, לש -במידה והילד מתנגד להשתמש באמצעי המיגון  .א

 משחק סביב חבישת הערכה.
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ניתן להפחית מועקה באמצעות פעילויות שונות כמו: שיחה, קריאת ספרים, ציור,  .ב

  ייה בטלוויזיה והאזנה למוסיקה.  משחקים, צפ

אין חשש שהמוצץ ייפול ויחסום את פתח כניסת האוויר בערכות הילדים.  מותר להשתמש במוצץ .ג

 ."י מגן פלסטימכיוון שפתח זה מוגן ע

הילד על מנת שהוא לא יוכל לכבות בטעות את המפוח או לחסום את פתח לוודא כי המפוח רחוק מיש  .ד

  .כניסת האוויר

 שתייה: .ה

     ם עם מערכת איוורור וסינון) אפשרבמידה ולא חובשים מסיכות (במרחבים מוגני )1

 לאכול ולשתות.

 שמרטפים,ממת"קים ובב וילדים ניתן לתת שתייה לתינוקותבעת חבישת הערכות  )2

אסור להחליף ה או צינורית בהתאם לסוג הערכה).פטממערכות השתייה (באמצעות 

 זוהי פטמה מיוחדת -שמרטףבערכות הממת"ק והאת פטמת הבקבוק ש

 . הימנע משתייה מוגזת וממיצים המכילים פרי)מומלץ על שתייה של מים ול )3

וש מותנה בחיבור מראש של השימ –יש לוודא כי בחדרים בהם אין ערכת סינון  )4

 התקני השתייה.

 

ניתן לתת שתייה לתינוקות בשמרטפים, באמצעות פטמת השתייה, ובברדסי המגן באמצעות צינורית 

השימוש מותנה בחיבור מראש  של  –בחדרים בהם אין ערכת סינון  .)יה של מים בלבדי(שת השתייה.

  התקני השתייה!.

 נוספים: .4

  חולי אסטמהא.     

  כללים: עליהם להקפיד על מספררגילה, אך בערכת מגן חולי אסטמה יכולים להשתמש                         

  (בהתאם למינון של  החולה).ערכה להשתמש במשאף לפני חבישת ה .1

  לשהות במרחב המוגן במצב של מנוחה מוחלטת. .2

   את  כדי ליטוללכמה שניות  ערכהבמרחב המוגן, יש להוריד את הבמקרה של התקף בזמן השהייה  .3

  ומדובר בחדרים  הדבר עלול לגרום לפגיעה במידה( הערכההתרופה ואח"כ לחבוש את     

 חדרים לא אטומים).או  ללא מערכות סינון    

   ה לסירוגין בהתאם למצבו ערכרי מתן התרופה, יש להסיר את הבמידה ואין הטבה אח .4

  או  סינוןללא מערכות בר בחדרים ומדו הדבר עלול לגרום לפגיעה במידה ( של החולה  

  ).חדרים לא אטומים   
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  הקאות .ב

 להוציא את המסנן, לנקות את , ערכהיש להסיר את ה ערכהבמקרה של הקאה בתוך ה 

  הדבר עלול ( הערכהאת המסנן ולחבוש שוב את  במטלית לחה, להרכיב בחזרה ערכהה 

  ).או חדרים לא אטומים סינוןומדובר בחדרים ללא מערכות  לגרום לפגיעה במידה 

  תרופות .ג

, ולאחר לקיחת התרופה  יש לחזור ערכהבמקרה של הכרח מיידי ליטול תרופה, ניתן להסיר את ה      

  ולחבוש 

  או  ללא מערכות סינוןומדובר בחדרים  הדבר עלול לגרום לפגיעה במידההערכה ((את                        

 ).אטומים חדרים לא                       

 משקפיים .ד

ן כה. ניתום שהם עלולים לפגוע באטימות המסמבוגר מש ערכתאין להרכיב משקפיים בתוך  .א

  .כהלהרכיב את המשקפיים על גבי המס

  .ממת"ק, ברדס או שמרטףערכת תן להרכיב משקפים לילדים עם ני .ב

הן ולאלץ את בעלילא מומלץ להשתמש בעדשות מגע, מכיוון שהן עלולות לגרום לגירוי בעיניים       .ג

 כה, בזמן התקפה.להסיר את המס

 :טיל כימילאחר נפילת  יציאה מהמרחב המוגן .ה

היציאה מהמרחב המוגן תתבצע ע"פ הנחיות  כימי,במידה והמעון נמצא בשטח שבו נפל טיל  .א

  יש להקפיד למלא את ההנחיות במלואן.  ,רועיקוד העורף לאוכלוסיה בשטח האיפ

  חיות נוספות למנהלת המעון במקרה של פינוי המעון.' לנוהל זה מפרט הנחנספח  .ב

לגבי שתיית מי ברז, יש ניתן לשתות מים מינרלים שהוכנו מראש בבקבוקים סגורים.  –מים  .ג

  לעקוב אחר ההנחיות שינתנו בכלי התקשורת.

  ניתן לאכול מזון שנארז בכלים אטומים, או שקיות ניילון אטומות. -מזון   .ד

 בבגדים שנארזו בשקיות ניילון סגורות בלבד.ניתן להשתמש   -בגדים   .ה

  

  

  

  חשוב לזכור! 

רה על קור רוח והקפדה על כל ההנחיות,  הכנות ותרגול מוקדם, שמי

יסייעו לסגל ולילדי המעון להתמודד טוב יותר עם השהייה במרחב 

  המוגן ועם חבישת המסיכות. 
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  נספחים –פרק ה' 

  

  כיצד נבחר את המרחב המוגן? –א' נספח 

  את המרחב המוגן נבחר לפי פרק הזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה לפי סדר עדיפות זה:

 (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת. ממ"ק(מרחב מוגן דירתי) או  ממ"ד .1

 ט:מקל .2

בתנאי שהמקלט פנימי ובתנאי שאפשר להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי  – מקלט בבניין משותף .א

  ללא מגבלת זמן, כי מעטפת חדר המדרגות מגנה עלינו.

בתנאי שניתן להגיע אליו ב]רק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה, על פי מפת אזורי  –מקלט ציבורי  .ב

 ההתגוננות וזמני ההתרעה.

  ברשותו ממ"ד, ממ"ק או מקלט זמין (לא רלוונטי להפעלת מעונות היום): למי שאין

 דיירי הקומה העליונה במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי ירדו קומה אחת וישהו בחדר המדרגות. .1

 שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.חדר פנימי מוגן יש לבחור  –דיירי יתר הקומות  .2

 

בשירותים או במקלחת מחשש להתנפצות חרסינות, קרמיקות, מראות או זכוכיות כתוצאה מהדף  אין לבחור במטבח,

  אוויר.

  מעונות היום ייבחרו במרחב מוגן תיקני בלבד!
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  תכולת המרחב המוגן - 'בנספח 

  רדיו טרנזיסטור, עם סוללות רזרביות. )1

 .תאורת חירום )2

  .פנס עם סוללות וסוללות רזרביות )3

  חיבור לאנטנה. טלוויזיה עם )4

  טלפון. )5

  ה.תיק עזרה ראשונ )6

) ומזון בהתאם למספר הילדים. המים  והמזון צריכים להיות ארוזים לאדם ליממהליטר מים  4מים (לפחות  )7

  במיכלים אטומים.

  '.ירשימת טלפונים חיוניים כמפורט בנספח  )8

  תיק אישי של כל ילד ושל אנשי הצוות. )9

  רשימת נוכחות של הילדים. )10

  עסקת הילדים.צעצועים לה )11

  פח אשפה ושקיות אשפה. )12

  ).מומלץבית שימוש כימי ( )13

  מאוורר חשמלי. )14

  מטפה כיבוי. )15

  נוהל הערכות המעון לשעת חירום (נוהל זה). )16

  ערכות מגן אישיות של הילדים והצוות. )17

  חומרי הדבקה ויריעות ניילון, מהסוג המאושר ע"י פיקוד העורף (לחדר אטום) . –חומרי איטום  )18

  כדי לאטום את הרווחים שבין הדלת והרצפה בחדר אטום. –פה רטובים סמרטוטי רצ )19

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ציוד נוסף 

למוכנות 

 לאירוע כימי
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  הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה – 'גנספח 

  

  בהישמע אזעקה או קול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן, לפי פרק הזמן העומד לרשותנו.

  שימו לב! אלה הנחיות ההתגוננות בהישמע האזעקה:

כנס למרחב המוגן שנבחר מראש ובתוך פרק הזמן העומד לרשותו, יש להי – מבנהמי ששוהה ב .1

 ולסגור דלתות וחלונות.

יש להיכנס למבנה קרוב בתוך פרק הזמן העומד לרשותו. אם אין מבנה  – מי ששוהה בחוץ .2

 בקרבת מקום, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

רכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא יש לעצור בצד הדרך, לצאת מה – מי שנמצא ברכב .3

ניתן להגיע למבנה או למחסה בתוך פרק הזמן העומד לרשותו, יש לצאת מהרכב, לשכב על 

הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אם לא מתאפשר לצאת מהרכב יש לעצור בצד הדרך 

 דקות. 10ולהמתין 

  יש להאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

דקות ורק אז ניתן לצאת מהמיגון, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת של פיקוד העורף  10יש להמתין 

  באמצעי התקשורת.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים, רקטה או טיל המונחים על הארץ, במקרה כזה יש להרחיק 

  סקרנים ולהודיע למשטרה.

יטום חדר במקרה של איום כימי יעדכן פיקוד העורף את הציבור בהנחיות מתאימות לא

  ובהנחיות לאופן השימוש בערכות המגן.
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  ערכת המגן וחבישת מסיכות - 'דנספח 

  . להלן פירוט ערכות המגן המיועדות לילדים:1

  שמרטף  ברדס ילדים  ממת"ק  נושא    

ערכת ילדים חדשה אשר עתידה להחליף את   כללי

  ערכות השמרטף והברדס

  ערכת ילדים  ערכת ילדים

עיקרון הפעולה של 

  הערכה

  עקרון העל לחץ*  עקרון העל לחץ*  עקרון העל לחץ*

  0-3ילדים בגילאים   3-8ילדים בגילאים   0-8ילדים בגילאים   אוכלוסיית יעד

אופן השתייה שונה בין שתייה מבקבוק לבין   דגשים מיוחדים

שתייה באמצעות קשית (במערכת אפשרות 

  לשתייה בשני האופנים.

  ירוק עם סוללה היברדיתבעלת מפוח 

    

  

ע"י המפוח ועובר אל תוך חלל  ,נמצא רק בערכות עם מפוח. אוויר חיצוני מוזרם, דרך המסנן* עקרון העל לחץ  

פתחים, ובכך מונע מאוויר מזוהם מבחוץ להיכנס ההמסכה. האוויר הנקי, ממלא את חלל המסכה ויוצא החוצה דרך 

  פנימה

  הנמצאות בכל ערכה. . יש להיעזר בהוראות השימוש2

  . בנוסף, ניתן להיעזר בהוראות השימוש ובסרטי ההסברה הנמצאים באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת 3

     www.oref.org.il   1207או לפנות למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון  33ובערוץ.  
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 מונה התגוננות אזרחיתמ – 'הנספח 

  :והתקנות שמכוחו (התגוננות אזרחית)כמוגדר בחוק הג"א תפקידי הממונה על ההתגוננות .1

  רגיעה .א

 .לתכנן מערכת ההתגוננות האזרחית במפעל 

  .להכין נוהל חירום ותיק חירום 

    להקים צוותי התגוננות מפעליים ולתאם הכשרתם ותרגולם (ע"ר, כיבוי, טיפול 

 ם, חומ"ס  ואם יש צורך : חילוץ ,אבטחה ופיקוח וסדרנות ).בעובדי       

 .להוות איש קשר בין המפעל לפיקוד העורף 

 .להכיר את ציוד ההתגוננות האזרחית של המפעל 

  חירום  .ב

 .בחינת איוש תפקידים חיוניים 

 .פרסום הוראות התנהגות 

 .תאום בחינת ציוד מיגון ומקלוט  

 . מוכנות לטיפול באירועים 

  בעת אירוע .ג

 .ריכוז תמונת מצב למנהל המפעל 

 .קישור לגורמי החירום 

 .אבטחה 

 .תאום הטיפול בעובדים 

  .נקיטת צעדים בסיסיים בהתאם לאירוע  

  השיטה: .2

 מידי שנה נבנה גרף הכשרות ממונה הג"א(התגוננות אזרחית) ע"י ענף רמו"ת. .א

 תיאום השתתפות בקורס הינו באמצעות המשרד הממשלתי/גוף התשתית. .ב

ביה"ס להתגוננות אזרחית של פיקוד העורף ענף  – 16לביצוע הקורס  ע"י בה"ד(בית ספר להדרכה) האחריות  .ג

 הדרכת ממונה הג"א בליווי מקצועי  של ענף רמו"ת (רשויות ,משרדי ממשלה ותשתיות לאומיות ). 

 ימי עבודה. 5 – 3נע בין  –משך הקורס  .ד

 .30ם מועמדים ומקסימו 15תנאי לפתיחת קורס הינו מינימום  .ה

  צריפין . 16הקורס מתקיים במתקנים הנוחים לגופים או בבה"ד  .ו

 הקורס ללא עלות כספית. .ז
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ענף הדרכת  16יום ממועד הקורס ע"י בה"ד  60 -דיון תיאום פרטני יבוצע כ .ח

  ממונה הג"א מול הארגון/משרד או מוסד. 

  :מערכת שעות לקורס לדוגמא .ט
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      מעבר למבנה חלופי - 'ונספח 

לאחר גיבוש הפערים בתחום המיגון התקני במעונות, יבצע פעילות  הארגון המפעיל באמצעות מנהלת המעון,  .1

רי, מבנה חלופי אליו יועבר המעון בשעת חירום (בית ספר סמוך, מבנה ציבו אל מול הרשות המקומית לקביעת

האגף למעונות יום משרד  המחוז של זאת בתיאום ובשיתוף נציג –מרחב מוגן תקני המבנה צריך לכלול  וכו').

  התמ"ת.

מעון היום בשעת חירום, להפעלת את כל הפרטים הנוגעים  עם נציג הארגון המפעיל,הרשות המקומית תתאם  .2

קום המבנה החלופי ואת סדרי ההעברה כולל סידורי בטיחות לילדים. הרשות תודיע למנהלת המעון על מי

  המתוכננים. 

ולסכם יחד עם נציג האגף למעונות יום  המיועד לקליטת המעון בשעת חירום על מנהלת המעון לסייר במקום .3

  עם האחראי על המקום את פרטי ההעברה.

  מעון.השל  מנהלת המעון תקבע מהו הציוד שיועבר ממעון היום למבנה החלופי כדי לאפשר את המשך פעילותו .4

בתאום הרשות  העברת מעון היום למבנה חלופי בשעת חירום, תבוצע רק לפי הוראת האגף למעונות יום .5

  , הודעה על ההעברה תכלול פרטים על מועד העברה ועל הסידורים הנדרשים.המקומית

  הרשות המקומית תודיע ליקל"ר (יחידת הקישור לרשות המקומית) על העברת המעון. .6

על העברת המעון משרד התמ"ת לנציג המחוזי של ו הנהלת הארגון המפעיל, יםתודיע להורמנהלת המעון  .7

  למבנה החלופי בשע"ח.
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  התנהגות ילדים במצבי חירום -ז' נספח      

  הורים רבים מביעים דאגה לגבי תגובות ילדיהם במצב חירום וכיצד ניתן לסייע להם.

, אנו עדים לשינויים בהתנהגות ילדינו ואף נסיגה בהתנהגותם, גם בבית וגם אכן, במצב חירום, לעתים קרובות

  במסגרות החינוכיות. 

  חשוב לדעת: ברוב המקרים אלו תגובות נורמליות למצב לא נורמלי.

  תגובות אופייניות של ילדים

  2 – 0גיל 

ים לקלוט ולזכור רשמים לתינוקות בגיל זה אין יכולת לדבר ולבטא את תחושותיהם. יחד עם זאת, הם מסוגל

  מתקופה לחוצה. לעתים, תינוקות יהיו עצבניים יותר, יבכו יותר וידרשו לקבל חיבוקים ואהבה יתרה.

  בדרך כלל תינוקות יגיבו בצורה טובה לטיפול מסור והרבה אהבה.מענה: 

  5 – 3גיל 

ל זה יכולת חשיבתית ולשונית במקרים רבים, ילדים בגיל זה יחושו חוסר ישע וחוסר ביטחון. אין לילדים בגי

  להתמודד נכון עם המצב. בגיל זה הילדים רגישים ביותר לתגובות הוריהם ומבוגרים משמעותיים אחרים.

הרטבה, פחד מחושך, סיוטים והתרפקות על ההורים, גמגום, איבוד תיאבון, פחד להישאר התנהגויות אופייניות: 

  לבד, בלבול.

משחק, לתת תמיכה פיזית ומילולית, לתת תשומת לב מרובה ובמקרה הצורך יש לעודד ביטוי רגשות דרך  מענה:

  לתת לילדים לישון בחדר ההורים.
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  פינוי מעון – 'חנספח    

ק. אוכלוסיה נפתי, על פי רשימת מספרי  / קב"ט הרשות / מנהלת המעון תיצור קשר עם מפקד היקל"ר .1

  רך שני נושאים:הטלפון שהוכנה מראש בכל מרחב מוגן לצו

  דיווח על מספר הילדים במעון, הגילאים ומספר אנשי הצוות.  .א

הצגת דרישה לסיוע של חיילים בפינוי המעון, במידת הצורך, ודרישה להגעת  רכב מתאים עד למעון  .ב

  לפינוי המעון כולו יחד (ילדים וצוות), בו זמנית.

  ת.הכנת הילדים לפינוי על פי הוראות גורמי הביטחון בתקשור .2

  יש לוודא שתווית השם של כל ילד תמצא על הבגד העליון. .3

  ) ילדים ולמנות מבוגר אחראי לכל קבוצה.2-4יש לחלק את הילדים לקבוצות קטנות ( .4

יש לקחת את כל התיקים האישיים של כל הילדים והמבוגרים למקום הפינוי ואת התיק הקולקטיבי,  .5

  ).7שהוכן בזמן המתיחות (פרוט בעמ' 

  שר יש ליצור קשר עם ההורים ולעדכנם על פינוי המעון.במידת האפ .6

על מנהלת המעון לבצע סריקה יסודית במעון ולוודא שלא נשכח ילד מאחור, לכבות אורות, לסגור ברזי  .7

  מים, גז ולנעול את המעון.

  לפני עזיבת האוטובוס את המעון יש לוודא הימצאותם של כל הילדים והצוות על פי הרשימה השמית. .8

  ה למקום הקליטה יש ליצור קשר עם ההורים ולתאם מפגש בין ההורים לילדים.בהגע .9

  

  

  

  

  

  

  

  

בכל שלב בתהליך הפינוי יש לוודא שהפעולות הנדרשות מבוצעות עם 

  מה.כל אחד מהילדים, והמצאות כל הילדים על פי הרשי
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  מתכונת להשתלמות והדרכה למנהלות מעונות היום - 'טנספח 

  פיקוד העורף נושאים שיועברו ע"י

  . האיום הכימיהכרת  .1

  הכרת המיגון הקולקטיבי . .2

  הכרת המענה האישי . .3

  הערכות המעון לשעת חירום . .4

 ותשובות . שאלות .5

  

  האגף למעונות יוםנושאים שיועברו ע"י 

  הלים להפעלת מעונות יום בשעת חרום.נ .1

  התנהגות ילדים במצבי חירום. .2

  תאום ציפיות עם מנהלות המעונות. .3

  דרכי איתור כ"א מתגבר. .4

  הצגת גיליון מידע ותכנון (ע"פ נספח י'). .5
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  נספח לצוות – 'ינספח 

  בי חירום:התמודדות עם מצ

מצב חירום מאופיין בחוסר וודאות והוא גורם לשינויים ושיבושים בשגרת החיים. התגובות הרגשיות       

וההתנהגותיות של האנשים הנמצאים במצב חירום, משתנות מאדם לאדם בעוצמתן, אך הן דומות במהותן. ניתן 

בון וכד' וכן על תגובות רגשיות כמו פחדים להצביע על תגובות פיסיות שכיחות כמו עייפות, חולשה, חוסר תיא

  וחרדות, עצב, דיכאון, הפרעות בריכוז וכד'. חשוב לדעת שאלו תגובות נורמליות למצב לא נורמלי.

  מה אנו יכולים לעשות היום על מנת להיות מוכנים ולהקל על עצמנו במצבי חירום אפשריים?

ר על דרכי ההתגוננות, כך נתפקד טוב יותר ונאמין ביכולתנו העיקרון פשוט: ככל שנדע יותר על מצבי חירום ובעיק

וביכולתם של הקרובים לנו להתמודד עם המצב. חשוב שכבר היום נחשוב מה הקשיים והבעיות שעלולים 

להתעורר במצב חירום ונשתדל למצוא להם פתרונות מראש. הכנה מראש תוביל לכך שמצב חירום יראו לנו מוכר 

  כאשר נתקל בבעיה, נדע שבעבר חשבנו על פתרון אפשרי ולא נכנס ללחץ מיותר. –כן ולא מפתיע, יתר על 

  כחלק מההכנות למצב חירום יש לדאוג לסידורים לבני המשפחה על מנת לוודא הגעה סדירה לעבודה.

כאשר תינתן הנחיה ע"י פיקוד העורף יש להכין בהישג יד תיק אישי לכל אחד מבני הבית, על צוות המטפלות 

  הביא למעון תיק שיכלול:ל

  ערכת מגן. -

  מסמכים אישיים. -

  תרופות. -

  בגדים כולל בגד ארוך. -
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  גיליון מידע ותכנון

  מידע –חלק א' 

  נכון לשנת הלימודים___________ עודכן ביום________________.

  :נתונים כללים על מעון יום .א

  שם המעון:___________ הכתובת:_____________________________ .1

  מספר הטלפון:__________________.      

  הארגון המפעיל:________________ הכתובת:_____________________ .2

  מס' הטלפון:____________________.      

  שם מנהל/ת המעון:______________ הכתובת:______________________ .3

  מס' הטלפון:__________________.      

  ______ הכתובת:_______________________שם הסגנית:_____________ .4

  מס' הטלפון:___________________.      

  מס' הילדים:__________. .5

  שעות הפעילות: משעה:_______ עד שעה:________. .6

  מאושר להפעלה בשעת חירום כן / לא ע"י____________ תפקיד_____________. .7

  נתונים פיזיים –חלק ב' ב. 

  

  ם פיסייםנתוני  יש  אין  הערות

  גדר      

  שער      

  ממ"מ /מקלט (כולל שטח)      

  האם המבנה ניתן לאיטום?      

  האם המקלט / חדר בטחון ניתן לאיטום?      

  ערכות עזרה ראשונה      

  חומרים להדבקת שמשות      

  חומרי איטום      

 מכלי דלק לחימום      
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  מכלי גז לבישול      

  מכלי מים לשעת חירום      

  י אשמטפה לכיבו      

  ציוד למקלט      

  תאורת חירום      

  

  

  טלפונים חשובים –חלק ג' ג. 

      

  מתקן  כתובת  טלפון

  משטרה    

  מד"א    

  מכבי אש    

  חברת חשמל    

  מרפאה    

  בית חולים    

  טלפון ציבורי    

  תחנת מוניות    
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  תפקיד  שם + משפחה

 מנהלת  מחוז משרד התמ"ת    

  הקב"ט המחוזי    

  מנהל הארגון המפעיל     

מנהל בית הספר העל יסודי     

  המתגבר את הגן

  מפקד היקל"ר / החבל    

  קצין אוכלוסיה נפתי    

  קצין מוס"ח נפתי    

  מחלקת חינוך בישוב     

      

  

  

  תכנון המעון לשעת חירום –חלק ד' 

  תכנון הלימודים במעון בשעת חירום .1

  ם יתקיימו במעון הקבוע     כן / לאא. הלימודי      

  ב. הלימודים יתקיימו בבניין אחר         כן / לא      

  שם המוסד:_____________ הכתובת:_________________________           

  מס' הטלפון:_____________________.           

  _______.סדרי הירידה למקלט והעלייה ממנו:__________________________ .2
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  שיבוץ מבוגרים: .3

  שיבוץ הורים למעון בשעת חירום:        .א

  שם + משפחה  כתובת  טלפון  הערות

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

עובדות, שיביעו את נכונותן  הערה: בטבלת שיבוץ הורים, יש לשבץ לפחות שבעה הורים, בעיקר אמהות שאינן 

  קצרה יחסית. הלהתייצב במעון בהתרא

  שיבוץ תלמידים בשעת חירום מבית ספר:        .ב

  שם + משפחה  כתובת התלמיד  טלפון בבית התלמיד

      

      

      

      

      

      

      

  



    

  בלמ"ס           

 

  המסחר והתעסוקה משרד התעשייה31

 אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך
  

  דרכי תקשורת לפיקוד העורף – נספח י"א

  046512210, 046512364 –ענף אוכלוסייה  –מחוז צפון 

  035126365, 035126256 –ענף אוכלוסייה  –מחוז דן 

  089383334, 089383302 -ענף אוכלוסייה  –מחוז מרכז 

  025424702, 025425118, 025425108  -ענף אוכלוסייה  -מחוז ירושלים 

  089927212  -ענף אוכלוסייה –מחוז דרום 

  מטה  ומחוזות   האגף למעונות יום   לדרכי התקשרת  

  פ ק ס  ט ל פ ו ן  מ ח ו ז

  

  02/6667952  ירושלים

02/6667953  

02/6667912  

  

  

  08/6264780  דרום

08/6264772  

08/6264775  

  

  

  03/7347155  אביב-מחוז  תל

03/7347152  

03/7347276  

  

  

  04/8619379  04/8619377  מחוז חיפה

  

  02/6662350  מטה האגף 

02/6662319  

  

02/6662984  

02/6662801  

     

  


