
גורם
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אתר אינטרנט

משטרה
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www.police.gov.il

מגן דוד אדום
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www.mdais.org

כיבוי אש
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www.102.gov.il

חברת החשמל
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www.iec.co.il

פיקוד העורף
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www.oref.org.il

מוקד חירום עירוני
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מוקד להגנת הסביבה
08-925-3321

www.sviva.gov.il

אמא

אבא

שכן/ה

מה אני יכול לעשות כבר היום?
המרחב המוגן בבתינו:                  

אשר יסייעו לכם במצבי החירום השונים.ערכו רשימת טלפונים של גופים ואנשים חשוביםהמרחב הבטוח ברעידת אדמה:                              המרחב שלי הוא:                         זמן הכניסה של למיגון:                         

104

תושב/ת יקר/ה,
הודעה  ובלי  עת  בכל  להתרחש  עלולים  חירום  ומצבי  סכנות 
שאנשים  למדנו  ובעולם,  בארץ  העבר,  אירועי  מניסיון  מוקדמת. 
שהתכוננו ידעו להתמודד עם מצבי חירום בצורה טובה יותר ובכך 

הצילו את עצמם ואת בני משפחותיהם.
באיגרת זו נפרט את הנחיות ההתגוננות בעת אירועי ירי רקטות 
ניתן  למה  דגשים  קיימים  האיגרת  בסוף  אדמה.  ורעידות  וטילים 

לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר למצבי חירום.

פיקוד העורף

למצבי חירוםהיערכות



מפת ההתגוננות
הצבע במפה מציין את משך הזמן העומד לרשותנו לכניסה 
חולק  מרחב  וכל  למרחבים  חולקה  הארץ  המוגן.  למרחב 
לאזורי משנה. המרחבים מופיעים בצבעים שונים על פי זמני 
אזור  לכל   - בספרות  מוספרו  המשנה  ואזורי  למיגון  כניסה 
הצופרים  מערכת  באמצעות  תופעל  האזעקה  שונה.  מספר 

במרחב המסוים ועל פי מספרו של אזור המשנה.
בסלולר,  בצופרים,  תפעל  ההתרעה  חירום  בשעת  לב,  שימו 

בטלויזיה וברדיו.

המוגן למרחב  להיכנס  יש  נפץ  קול  או  אזעקה  הישמע   בעת 
במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם, לפי ההנחיות הבאות:

יש להישאר בכל אחד מהמרחבים המוגנים 10 דקות

לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של החשמל ושל הגז.
אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה.

אין להיכנס למקלט תת-קרקעי בזמן הרעידה.
אין לעמוד מתחת למשקוף בזמן הרעידה.

אם אתם יושבים בכיסא גלגלים - נעלו אותו והגנו על ראשכם.

בעת שהייה במבנהבמבנה
לצאת  ניתן  לא  אם  הפתוח.  השטח  אל  מהמבנה  צאו   - ספורות  שניות  בתוך  מהמבנה  לצאת  ניתן  אם 
מהמבנה במהירות - היכנסו לממ"ד והשאירו את דלת וחלון פתוחים. אם אין ממ"ד, צאו אל חדר המדרגות 
ואם ניתן המשיכו לרדת לעבר היציאה מהבניין. אם אין אפשרות לצאת אל חדר המדרגות, תפסו מחסה 

תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי והגנו על הראש באמצעות הידיים.

בעת שהייה ברכב
ברכב

יש לדומם מנוע 
ולהישאר ברכב. 

אין לעצור 
בקרבת גשרים 

ומחלפים.

בעת שהייה בחוץ
בחוץ

יש להתרחק 
ממבנים, גשרים 

ועמודי חשמל.

בעת שהייה בחוף היםבים
יש לעזוב את החוף באופן 
מיידי מחשש לצונאמי. יש 

להתרחק כ-1 ק"מ, ואם לא 
ניתן - יש לעלות לגובה של 

4 קומות )אך לא להיכנס 
למבנה(.

במבנה

בחוץ

ברכב

רעידת  של  והתרחשותה  הרסניות  אדמה  רעידות  באזורנו  אירעו  בעבר 
אדמה חזקה נוספת היא רק שאלה של זמן. אם ניערך היום - נציל חיים.

יש לבחור מראש מקום מוגן בבית, לפי ההנחיות, ולתרגל עם המשפחה את 
כללי ההתנהגות:

רעידת אדמה ירי רקטות וטילים

לאחר הרעידה
1. אין להיכנס למבנה מחשש שנפגע ברעידה.

2. אין להשתמש בטלפון נייד - הקרינה הנפלטת ממנו עלולה לגרום להתפרצות שריפה.
3. אין להדליק אש אחרי רעידת אדמה.

4. אין להתקרב לחוף הים כ-12 שעות לפחות אחרי הרעידה.

השוהים במבנה – יש להיכנס 
חלון  ולסגור את  מיד לממ"ד 
הפלדה. אם אין ממ"ד במבנה, 
המוגן  למרחב  להיכנס  יש 
יש  שנבחר. באין מרחב כזה, 
לצאת לחדר מדרגות. במרחב 
המוגן יש לשבת על הרצפה, 
ולהיצמד  החלון,  לקו  מתחת 
מול  לשבת  ולא  פנימי,  לקיר 

החלון.

בנוי,  בשטח  בחוץ,  השוהים 
ייכנסו למבנה או למחסה קרוב 
בשטח פתוח, יש לשכב ולהגן 

על הראש באמצעות הידיים.

בצד  יעצרו  ברכב  הנוסעים 
וייכנסו  מהרכב  ייצאו  הדרך, 
קרוב. למחסה  או   למבנה 
אם לא ניתן להגיע למבנה או 
למחסה תוך פרק הזמן העומד 
מהרכב,  לצאת  יש  לרשותך, 
על  ולהגן  הקרקע  על  לשכב 

הראש באמצעות הידיים.

מקרא


