
 
 

 721ר "מפקע
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

החל מהשעה  4102ביולי  8 שלישי לאוכלוסייה ליום התגוננותהנחיות : הנדון
 בערב 08:11בשעה ביולי  9 רביעיועד יום  08:11
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 בערב 08:11ביולי בשעה  9 ועד יום רביעי 08:11

 :המסמך כולל .2
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החל מהשעה  0241ביולי  8 שלישי ליוםהנחיות התגוננות טבלת  –נספח א 
 בערב 08:11ביולי בשעה  9 ועד יום רביעי 08:11

 

  המרחבים
 

 ההנחיות
 

 : מרחבים
  ,עוטף עזה

, אשקלון, אשדוד
 באר שבע

(1-21) 
 

 

 המוגן יש להיכנס למרחב , בהישמע אזעקה או קול נפץ
 .תוך פרק הזמן העומד לרשותך

 

  אין התקהלויות והתכנסויות  –התקהלויות והתכנסויות
, אירועים, מופעים)איש בשטח פתוח וסגור  011מעל 

 ('משחקי כדורגל וכו

  011 –התקהלויות מתחת ל / ניתן לקיים התכנסויות 
  איש ללא מגבלה

 

 

 למעט  קייטנות/לימודים לא יתקיימו – יטנותיק/לימודים
 יטנותיק/ ביישובי עוטף עזה בהם כן יתקיימו לימודים 

 

 

  מגבלותאין  –מקומות עבודה שאינם חיוניים 

 

  התכנסות שלא תעלה על )מגבלות אין  –מרכזי קניות
 (איש 011
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  המחרבים
 

 ההנחיות
 

 –כל יתר הארץ 
 שגרה

 

 

 להיכנס למרחב המוגן יש , בהישמע אזעקה או קול נפץ
 .תוך פרק הזמן העומד לרשותך

 

  אין מגבלות –התקהלויות והתכנסויות 

 

 מגבלותאין  – קייטנות/לימודים  

 

 

  אין מגבלות –מקומות עבודה שאינם חיוניים 

 

  אין מגבלות –מרכזי קניות 
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 הנחיות לסקטור החיוני – בנספח 

 
 :דגשים להנחיות לסקטור החיוני

 .פתיחת מרכזי הפעלה במשרדי הממשלה וגופי התשתית .א

 פתיחת מרחבים מוגנים במפעלים החיוניים .ב

 המלצה לפתיחת נוהל שמרטפיות לילדי עובדים .ג

 :מוקדי מידע פועלים
 80-0022288רכוש  מס

 
 
 

 

 המרחבים
 הנחיות מדיניות ביניים

 

 : מרחבים
 , עוטף עזה

, אשקלון, אשדוד
 באר שבע

(1-21) 
 

  ". הכי מוגן שיש" -בהישמע  אזעקה.  אישי בהישג יד -ציוד מיגון -עבודה בשטח פתוח
 -צמצום כמות נוסעים ל. ברכב ציוד מיגון אישי של הנהג בהישג יד -תחבורה ציבורית

,  י המשרד"צמצום קווים לפעילות חיונית בלבד שתיקבע ע. בקווים פנימיים 21
להתכופף מתחת לקו נוסעים על ה, פתיחת דלתות, סבהישמע  אזעקה עצירת האוטובו

 .חלונות
בעת . במרחבים פנימיים מוגנים בלבדהמתנת קהל וקיום פעילות  -מתקן קבלת קהל

 . אזעקה כניסה למרחב מוגן תיקני
 ".הכי מוגן שיש"בעת אזעקה  -מתקן ללא קבלת קהל

 -צוות רכבת. ציוד מיגון אישי בהישג יד -נהגי משא ומאבטחי תחנות -רכבות
התנהגות /הנחיות נוסעים לפעילות. פ הנחיות לאזרח"ע -מאבטח/פקח/נוסעים/נהג

 01ש למשך "קמ 31 -נסיעה ב -בהישמע  אזעקה.  בזמן אזעקה בכלי התחבורה
 .יש להימצא מתחת לקו חלונות. דקות
 -(מרפאות פרטיות, מרפאות שיניים, בתי מרקחת)ושירותים מיוחדים  ח"קופ

 :פ המדרג"אחת ובעת אזעקה כניסה עפעילות תחת תקרת בטון 
תחת תקרת בטון . תקרות בטון   ג 2מרחב מוגן תחת .מרחב מוגן תקני   ב .א

 .אחת
.  ציוד מיגון אישי למאבטחים בהישג יד -בתחנות בתוך מבנים -תחנות הסעה

 ".הכי מוגן שיש" -בהישמע  אזעקה
 ".הכי מוגן שיש" בהישמע  אזעקה.  רידוד או פיזור תחנות -בתחנות הסעה פתוחות

פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן  -'א מדרג -מסגרות יומיות/מתקנים
 .לרדת מתחת לשתי תקרות בטוןאזעקה ניתן 

למרחב פעילות תחת תקרת בטון אחת ובתנאי שבזמן אזעקה ניתן לרדת  -'רמה ב
 .מוגן תיקני

מכוני דיאליזה ,"ניידתשאינה "אוכלוסיה :מוסדות אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים 
פעילות תחת תקרת בטון אחת : טיפולים כירורגיים:שירותים מיוחדים דוגמת,בקהילה

מרחב מוגן תחת שתי . ב.    מרחב מוגן תקני. א: פ מדרג"ובהישמע  אזעקה כניסה ע
 .המשך פעילות במרחב מוגן תחת תקרת בטון אחת. ג.   תקרות בטון
חידות קריטיות ממקומות שאינם מוגנים למקומות העברת מחלקות וי. 0 :בתי חולים

 .מוגנים
 .פינוי מחלקות הנמצאות במבנים רכים וקומות עליונות. 2
שינויים אלה יכללו פינוי חולים . שינויים תוך מחלקתיים במבנים הפונים לחזית. 3

 .מחדרים מאויימים למסדרונות ולחדרים פנימיים מוגנים יחסית
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 הנחיות התגוננות –' גספח נ
 

 08:11ל מהשעה הח 4102ביולי  8 שלישי ליוםהנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה 
 בערב 08:11ביולי בשעה  9 בערב ועד יום רביעי

  
 
 

 :הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה
 לזמן העומד לרשותנו היכנס למרחב המוגן בהתאם שמע אזעקה או קול נפץ יש לבזמן הי

 :י ההנחיות הבאותפ-ולפעול על
 

בהתאם לזמן העומד , מקלט או חדר פנימי מוגן, ק"ממ, ד"יש להיכנס לממ -במבנה

 .ולסגור דלתות וחלונות, לרשותנו

אם אין מבנה בקרבת . בהתאם לזמן העומד לרשותנו, יש להיכנס למבנה קרוב - בחוץ

לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות  יש, או אם נמצאים בשטח פתוח, מקום

 .הידיים

אם לא . לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב, יש לעצור בצד הדרך - ברכב

לשכב , יש לצאת מהרכב -ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו 

יש לעצור , במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב. על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים

 .דקות 01בצד הדרך ולהמתין 

על , על הנהג לפתוח את הדלתות, יש לעצור בצד הדרך –אוטובוסים /  הסעות תלמידים

 הנוסעים להתכופף ולהגן על הראש באמצעות הידיים

 

  דקות ניתן לצאת ממיגון 01לאחר  -אם לא ניתנה הנחיה אחרת. 

  במקרה . המונחת על הארץחשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה

 , כזה

 .יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה

 יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת. 



 
 

 721ר "מפקע
 

       

 הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו

 

את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או 

 :לפי סדר העדיפות הבא, השמע קול נפץ

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

 מקלט 

בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן  –מקלט בבניין משותף 

 .ללא תלות בזמן ההתרעה, להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי

 .ישמע האזעקהבתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע ה -מקלט ציבורי 

 שבו יש מינימום קירות  חדר פנימי מוגןיש לבחור , ק או מקלט"ממ, ד"באין ממ

 .חלונות ופתחים, חיצוניים

 ד "שלוש קומות במבנה ללא ממ מעל דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין

 .ויישארו בחדר המדרגות ירדו שתי קומותק או מקלט פנימי "או ממ

  ד "שלוש קומות  במבנה ללא ממ בןדיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין

 .ויישארו בחדר המדרגות ירדו קומה אחתק או מקלט פנימי "או ממ

 הסבר לעדכון ההנחיות  : 

  בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה

 (.קומה שנייה) האמצעית

  קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע  בבניין מעל שלוש קומות כל

 .ושתי הקומות העליונות 

 מכוון שקיים סיכון לרסיסים , אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת כניסת בניינים

 .והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים 

 

 :למידע נוסף ניתן לפנות 

 בפייסבוק,  www.oref.org.ilלאתר האינטרנט של  פיקוד העורף בכתובת 

012ובמרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון   

http://www.oref.org.il/
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 יומי דגשים ומסריםדף  –' דנספח 
 
 
 
 

 על פי פרק הזמן העומד לרשותנון בהישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוג. 

  דקות ורק אז לצאת ממיגון 01יש להמתין. 

 התמודדות הציבור והישמעות להנחיות חיונית להצלחתנו. 

 אירועים בשטח בהם הכפי שאנו נוכחים  מ, הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים

 .יש לפעול על פיהן בכל זמן. חייהם וחיי משפחותיהםאת אנשים שנהגו על פי ההנחיות הצילו 

  לציבור או במתן ההתרעה לציבור  אין שינוי בהנחיות ההתגוננותפיקוד העורף מדגיש כי

זאת משום שהמערכת אינה נותנת מענה הגנתי מלא ו בעקבות פעילות מערכת כיפת ברזל

לפיכך יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהקפיד על זמן ההמתנה במרחב המוגן , לירי

 .דקות מרגע השמע האזעקה או קול נפץ 01

  אשדוד ובאר , אשקלון, עוטף עזה: במרחביםפיקוד העורף הנחה את הרשויות המקומיות

 .לפתוח את המקלטים הציבוריים שבע

 התקהלות מסכנת את התושבים עקב  – אסור בשום אופן להתקהל באירוע פגיעה

 .נפלים כתוצאה ממערכת יירוט הטילים וכן מחשש למטח נוסףלהאפשרות לרסס ו

 או את דלת וחלון החדר המוגן לאחר  ד"יש להקפיד לסגור את דלת וחלון הממ

 .הכניסה אליו

 ניתן לקבל מידע נוסף באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת :www.oref.org.il 

 סבוק ובטוויטריבפי, 014במרכז המידע בטלפון 

 

 

 

 

 

http://www.oref.org.il/


 
 

 721ר "מפקע
 

 

 

 מ"ק 21-1רשימת היישובים  –' הנספח                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 מ"ק 7-41

 אורים ן"ניר ח

 אשבול ניר ישראל

 אשקלון ניר עקיבא

 בית הגדי נצנים

 בית שקמה נתיבות

 ברוש עצם

 ברכיה פטיש

 גבולות ז"פעמי תש

 גבעולים קלחים

 הודיה רוחמה

 זהר שבלים

 יד נתן שדה דוד

 כוכב מיכאל שדה יואב

 כפר סילבר שדה צבי

 מבועים שחר

 מלילות שרשרת

 מעגלים תאשור

 משען תדהר

 נגבה ו"תלמי ביל

 נגה תלמים

 נהורה צאלים

 באר גנים 

חוות 

 השיקמים

 ניצן ב 
 ניצן  

 שבי דרום בני נצרים

 נווה שלומית

 בת הדר תלמי אליהו 

 תלמי יפה צחר

 שדה ניצן יושיביה

 ניר משה מבקיעים

 חלץ זרועה

 דורות גיאה

 ברור חיל אוהד 

 מסלול  אבן שמואל 

 רנן  שלווה 

 איתן אחוזם 

 עוזה  

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"ק 41 – 01

 אביגדור מרכז שפירא

 אורות משואות יצחק

 אחוה משמר הנגב

 אלמה נחלה

 אמונים ניר בנים

 אפקים נעם

 אשדוד סגולה

 באר טוביה עזר

 בטחה עזריקם

 בית עזרא עין צורים

 בית קמה ערוגות

 גבעתי פדויים

 גילת קדמה

 גלאון קרית מלאכי

 (קבוץ)גת רהט

 דביר שדה עזיהו

 ורדון שובל

 זבדיאל שפיר

 זרחיה שתולים

 חצור תמורים

 כפר אחים תפרח

 כפר ורבורג גבעות בר

 להבים עזי-אל

 צאנע-תראבין א לכיש

 קריית גת רבדים

 קוממיות גן יבנה

 רווחה מנוחה

 אשל הנשיא שדה משה 

 

 מ"ק 01 – 21

 אבו עבדון כפר מנחם

 אמציה כפר מרדכי

 אסד (ישיב)כרם יבנה

 באר שבע להב

 בית אלעזרי לוזית

 וברין'בית ג און-לי

 בית גמליאל מישר

 בית חלקיה משגב דב

 בית ניר נוה מבטח

 בית רבן נחושה

 בן זכאי נחל אשכולות

 בני דרום נחל נגוהות

 ש"בני עי ניר גלים

 בני ראם עגור

 בניה עשרת

 יסודות צופיה

 גבעת ישעיהו צפרירים

 גדרה קבוצת יבנה

 גן הדרום קדרון

 גפן שדות מיכה

 חפץ חיים שדמה

 חצב שומריה

 חצרים שקף

 יבנה תירוש

 יד בנימין אשכולות

 תל נוף מחנה יפה

 כנות ברורים

 כפר אביב מסמיה

 ף"כפר הרי (מרשם)נטע 

 אל עדי אליהב

 סנסנה תלמי יחיאל

 בני דקלים ביצרון

 כרמי קטיף ינון

 לקיה 

גבעת 

 וושינגטון

 נאות חובב אום בטין

 תל שבע עומר

 גבעת ברנר מזכרת בתיה

 זכריה קריית עקרון

 

  

  

  

  

  

  

 מ"ק 1-7

 אור הנר בארי

 ארז גבים

 זיקים גברעם

 חולית דקל

 יד מרדכי זמרת

 כסופים יבול

 כפר עזה יכיני

 כרם שלום ישע

 כרמיה יתד

 מפלסים מבטחים

 נחל עז מגן

 ניר יצחק עלומים

 ניר עז עמיעז

 ניר עם פריגן

 נירים רעים

 נתיב העשרה שדה אברהם

 סופה שובה

 סעד איבים

 עין השלשה כפר מימון  

 שדרות תושייה 

 שוקדה  תלמי יוסף 

 אבשלום תקומה

 עין הבשור  
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 בקשות להחרגת יישובים –' נספח ו

 

 :ביישוב נחושה ילמדו בגני הילדים הבאים .0

כנס למרחב המוגן בהתאם לפרק הזמן יבהישמע אזעקה או קול נפץ יש לה –גן שנונית  .א

 העומד לרשותך

כנס למרחב המוגן בהתאם לפרק הזמן יבהישמע אזעקה או קול נפץ יש לה –גן חושן  .ב

 העומד לרשותך   

כנס למרחב המוגן בהתאם לפרק הזמן יבהישמע אזעקה או קול נפץ יש לה -גן ניצנים  .ג

 העומד לרשותך

 :שריגים ילמדו בגני הילדים הבאיםביישוב  .2

בהישמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לפרק הזמן  -ברוש  .א

 העומד לרשותך  

כנס למרחב המוגן בהתאם לפרק הזמן יאזעקה או קול נפץ יש לה בהישמע -דקל  .ב

   העומד לרשותך

 :ביישוב זכריה ילמדו בגני הילדים הבאים .3

 הלימודים יתקיימו במרחב מוגן תקני בלבד –אלה  .א

 הלימודים יתקיימו במרחב מוגן תקני בלבד – נרקיס .ב

 יפעלו קייטנות וגני ילדים בכל יישובי המועצה תחת מיגון תקניבמועצה אזורית נחל שורק  .4

 גני ילדים במיגון תקני 8הפעלת  –חבל יבנה  .5

פעילות צופים אחר , בנוסף. גני ילדים תחת מיגון 9 –ב ו -הפעלת קייטנות א –גדרות  .6

 ד"הצהריים בממ

 ס רבין תחת מיגון"ב בביה-הפעלת קייטנות א –ז ברנר "מוא .7

 ס רבין תחת מיגון"יב למידה בביה-תלמידי י – מזכרת בתיה .8

מ "ק 1-41תתקיים בחינת הבגרות במתמטיקה בטווח שבין  01.7.04 –ביום חמישי ה  .9

  במרחבים מוגנים

 


