
 בחירת המרחב המוגן והכנתו

 את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע אזעקה לפי סדר העדיפויות הבא:

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

 . מקלט:2

בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו דרך חדר מדרגות פנימי ללא  – שותףמקלט בבניין מא. 

 תלות בזמן ההתרעה.

 בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע אזעקה. – מקלט ציבוריב. 

 :חדר מדרגות פנימי. 3

ש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט פנימי ירדו שתי קומות  א. דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלו

 קומות, כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות. 3ויישארו בחדר המדרגות. בבניין מעל 

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

 בחדר המדרגות. בבניין בן שלוש קומות קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית )קומה שנייה(.

 שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. חדר פנימי. באין ממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור 4

 

 שימו לב:

 השאירו את דלת הכניסה פתוחה לטובה הציבור השוהה בחוץ.ציבורי  בבנין משותף / במקלטבחירום, ● 

 מקלחת או שירותים, יש להתרחק מקרמיקה, חרסינה וזכוכיות שיכולות להתנפץ. אין לבחור● 

 יםלהימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינ אין● 

 יש לוודא כי גודל החדר ומספר מקומות ישיבה / שכיבה מתאים למספר השוהים בו.

 

 הכנת המרחב המוגן

 

 ים.( מקירות או ממדפ ירי חשמל, תמונות ומראות, עציציםיש לפנות חפצים כבדים ושבירים )כלי חרסינה וזכוכית, מכש·       

 במידה ויש חלונות או תריסים יש לסגור אותם.·        

 יש לפנות את הדרך אל המרחב המוגן ולפנות חפצים העלולים להפריע לתנועה.·        

 ) רדיו + סוללות , ציוד ע"ר , מטף כיבוי וכו'  ( יש לצייד את המרחב המוגן בציוד חירום·        

 

 הנחיות התגוננות בעת אזעקה

 לפי ההנחיות הבאות:בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם, 

 יכנסו לממ"ד, ממ"ק, מקלט, חדר מדרגות או חדר פנימי ויסגרו דלתות וחלונות. - השוהים במבנה

בשטח פתוח, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות בשטח בנוי, ייכנסו למבנה או למחסה קרוב.  -השוהים בחוץ

 הידיים.

 עצרו בצד הדרך, ייצאו מהרכב וייכנסו למבנה או למחסה קרוב. -הנוסעים ברכב

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

 



 הנוסעים באוטובוס: –תחבורה ציבורית 

בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך לפתוח את הדלתות, על הנוסעים להתכופף מתחת לקו  -תנועה בצירים בין עירוניים

 דקות ניתן להמשיך בנסיעה. 10לאחר  חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

על הנוסעים לרדת במידה ויש מבנה בהישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך, לפתוח את הדלתות,  -תנועה בצירים עירוניים

קרוב, במידה ולא ניתן לרדת מהאוטובוס או שאין מבנה קרוב על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש 

 דקות ניתן להמשיך בנסיעה. 10רק לאחר  באמצעות הידיים.

 הנוסעים ברכבת: –תחבורה ציבורית 

 דקות, ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש. 10ך קמ"ש במש 30 -על הנהג להאט את הרכבת ל

 

  חשוב!

 דקות. 10יש להישאר במרחב המוגן 

 כדי להתגונן ממטח טילים ומשברי יירוט.

 דגשים:

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

 אין להתקהל באזור האירוע, התקהלות מסוכנת, מחשש לירי/רקטות טילים נוספים.

 

 מפת אזורי התגוננות
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