סדר פעולות באירוע חירום
לגני ילדים

בכל מצב חירום חייג ∏∞≤±
לצוות∫ יש להקפיד כי דלת הכניסה ושערי הביטחון יהיו נעולים בכל זמן ªיש להכיר את מיקום אמצעי הכיבוי ואת אמצעי העזרה הראשונה
ואת השימוש בהם Æיש להכיר את מיקום מתגי התאורה¨ לוח החשמל וברז הגז Æעל כל תקלה יש לדווח מיידית לקב“ט מוס“חÆ

אירוע חבלני∫ ירי¨ מכונית תופת¨ פיצוץ¨ הודעה בכריזה
Æ±
≥Æ
Æ¥
Æµ

יש להשכיב את כולם על הרצפה¨ מתחת לקו החלונות¨
להחשיך את החדרים ולדאוג לנעול את דלת הכניסה ואת
החלונותÆ
העבר דיווח למוקד הביטחוני בטלפון ∏∞≤©±מכל טלפון®Æ
תאר את סוג האירוע ומיקומו Æאם אין אפשרות לחייג מטלפון
יש ללחוץ על לחצן המצוקה המותקן בגןÆ
בהוראה של כוחות הביטחון¨ עבור למרחב מוגן תקני ©אם
קיים בגן® וסגור את דלת הכניסהÆ
בכל מצב יש לבדוק נוכחות כל התלמידים ואנשי הצוות
ולדווח שוב למוקד הביטחוניÆ

חפץ חשוד
Æ±
≤Æ
≥Æ
Æ¥
Æµ

בשום אופן אין לגעת בחפץ חשודÆ
יש לפנות את התלמידים והצוות למרחק של לפחות ∞∞ ±מß
מהחפץ Æאם יש אפשרות¨ יש להיכנס מאחורי מחסהÆ
במקביל יש להעביר דיווח למוקד הביטחוני בטלפון ∏∞≤±
מכל טלפוןÆ
יש לבדוק נוכחות התלמידים והצוותÆ
יש להישמע להוראות כוחות הביטחון והחבלנים Æהחזרה
לשגרה רק לאחר הנחיה מפורשת של כוחות הביטחוןÆ

אירוע רפואי
במקרה של מחלה או פציעה משמעותית ≠ יש להזמין אמבולנס
מד¢א בטלפון  Æ±∞±במקרה של פציעה קלה בלבד יש להתקשר
למוקד הרפואי לתלמיד של משרד החינוך בטלפון ∂Æ±∑∞∞≠µµ≠∞∞≠π
יש להודיע לקב”ט מוסדות חינוך בטלפון∫

אירוע פלילי
Æ±
≤Æ
≥Æ

העבר דיווח למוקד הביטחוני בטלפון מס ±≤∞∏ ßמכל טלפוןª
תאר את סוג האירוע ומיקומו Æספק כמה שיותר פרטים∫
מס ßהחשודים¨ פרטי לבוש¨ רכב¨ כיוון הליכהØנסיעה¨ פעילותÆ
הרחק תלמידים ואנשי צוות מזירת האירוע Æאין לגעת
בממצאים בזירה°
השתדל לשמור על קשר עין עם החשודØים עד להגעת
הכוחות¨ רק אם הדבר אינו מהווה סכנהÆ

ירי טילים
ללא התרעה מוקדמת ≠ יש להיצמד בישיבה מתחת לקו החלון או
להיצמד לקיר פנימי רחוק מחלונות ופתחים Æיש להמתין להנחיות
גורמי ביטחוןÆ
בהישמע אזעקה במערכת הצפירה הארצית¨ יש לעבור למרחב
¢הכי מוגן שיש ¢ע¢פ סדר העדיפות הבא∫ מרחב מוגן תקני≠
מקלטØממ¢ד¨ חדר פנימי שאין בו קירות חיצוניים¨ כניסה למבנה
קשיח וישיבה על הרצפה רחוק ככל הניתן מחלונות ופתחים¨
במבנה שאינו קשיח יש לשבת על הרצפה ולגונן על הראש
באמצעות הידיים¨ וזאת בתוך ∞ πש ßמרגע הישמע האזעקה Æלאחר
∞ ±דק ßיש לשפר את המיגון ולעבור למרחב המוגן התקני הקרוב
ביותר למוסדÆ
בכל מצב יש לבדוק נוכחות של כל התלמידים ואנשי הצוותÆ

רעידת אדמה
עברו במהירות למקום בטוח על פי סדר העדיפויות הבא∫
 Æ±אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות ספורות¨ פנה את
התלמידים החוצה לשטח הכינוס שנבחר מראש ≠ שטח
הרחוק ככל הניתן ממבניםØעמודי חשמלØעציםÆ
≤ Æאם לא ניתן לצאת החוצה בתוך שניות ספורות ≠ העבר את
התלמידים דרך נתיב מילוט למרחב המוגן במבנה בו אתה
נמצא ושב שם עד לסיום הרעידהÆ
≥ Æבשטח הכינוסØמרחב המוגן∫ בדוק נוכחות התלמידים והצוות
ודווח למוקד הבטחוני בטלפון ∏∞≤Æ±
 Æ¥אין לחזור ואין לעמוד בסמוך למבנים אלא רק לאחר קבלת
אישור מכוחות הביטחון וההצלה או מאגף ההנדסה במועצהÆ

שריפה במבנה
 Æ±דווח למוקד הביטחוני בטלפון ∏∞≤Æ±
≤ Æיש לפנות את התלמידים והצוות אל מחוץ למבנה ≠ שטח
הכינוסÆ
≥ Æסרוק את כל החדרים לוודא שלא נשכח שם תלמידÆ
 Æ¥נתק את זרם החשמל הראשי בארון החשמלÆ
 Æµבמקביל¨ ורק אם הדבר אינו מהווה סכנה ≠ יש לכבות את
האש באמצעי הכיבוי העומדים לרשותך ©מטף Øגלגלון כיבוי®Æ
לא התגברת על האש ø
 Æ±יש להימלט מיד מהמבנהÆ
≤ Æבמידה ולא ניתן להימלט¨ סגור את דלת החדר¨ והגע לחלון
להזעיק עזרהÆ
≥ Æבשטח הכינוס∫ א Æיש לבדוק נוכחות של התלמידים והצוותÆ
ב Æדווח למוקד הביטחוני בטלפון ∏∞≤Æ±

מדובר בהמלצות וכללים ראשוניים בלבד ªבכל מקרה¨ אין תחליף לשיקול הדעתÆ

רכז ביטחון שוטף בישוב ©רבש“צ®∫
טלפון∫

