
 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
 מנהל אגף היערכות לשעת חירום

 
 

   http://www.education.gov.il\bitachon   |   02-5602636פקס  02-5603324טל'   9100201 ירושלים, 292ת"ד  ,2דבורה הנביאה  וברח
 www.edu.gov.il   |   5602636-02 فاكس 5603324-02 هاتف 9100201, القدس-اورشليم, 2 يسرائيل شبطي شارع

shaltiram@education.gov.il 
 

 2מתוך  1עמוד 

 2017ינואר  22
 טבת, התשע"ז כ''ד

 2000-1023-2017-0015178מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

 מנהל/ת בית הספר

 

 חתשע"שנה''ל -ירי טילים  -בבית הספר היערכות לתרגיל התגוננות ארצי 

 משרד החינוך ופיקוד העורף מקיימים מדי שנה תרגיל התגוננות בכל מוסדות החינוך בארץ. .1

בזמן   12:00- 10:00בין השעות   ,18פברואר  20,  חתשע"אדר בה' , שלישיביום  ירי טיליםתרגיל השנה יערך  .2

 .הספרמבנה בית בתוך יהיו בכיתות/שהתלמידים 

וזמני ההתרעה כפי שמפורסמים   " שיש מוגן הכי" להתגוננות ההנחיות הטמעת -  מטרת התרגיל .3

 /http://www.oref.org.il    ומתעדכנים באתר פקע''ר    

 לו''ז התרגיל   .4

 אפשרות א'. – טילים ירי  ח"לצל סימולציה תרגיל  -  09:45 - 08:15 .א

      בזמן שהתלמידים – המוסד החינוכי כאות וסימן לתחילת התרגיל /תהכרזת מנהל  -               10:05 .ב

 מס' פעמים" תרגיל תרגיל , יש להכנס למרחב המוגן , תרגיל "  .בכיתות ימצאו

 ".שיש מוגן הכי" למרחב כניסה  - 10:15 - 10:05 .ג

 .נוכחות ודיווח למנהל מכל הכיתות בדיקת ביצוע  - 10:30 - 10:15 .ד

 המוגן . במרחב" פדגוגית הפגה" ופעילות שהייה ממושכת ביצוע - 11:30 - 10:30 .ה

 .הכיתתית ברמה וסיכום, לכיתות חזרה, התרגיל סיום  - 12:00 - 11:30 .ו

 .הספר בית ברמת תרגיל סיכום  - 12:30 - 12:00 .ז

 אפשרות ב'. –אינטנסיבי  טילים ירי ח"לצל סימולציה תרגיל  -  14:45 -13: 00 .ח
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 .מס' דגשים להיערכות לקראת התרגיל .5

 ילדיםה של לרגישותם יתייחס שסגל המורים חשוב. בשלביםיש לקיים תהליך הסברתי לקראת התרגיל  .א

 שלא הבינו שהילדים ולוודא תרגיל שזהו תדגיש מועד, ההכנה מבעוד ולהרגיע אותם היכרותם פי על

 סכנה. כל ושאין אירוע מתרחש

 ולוודא הימצאותירי טילים תנאי בסיסי להיערכות לתרחיש  – "הכי מוגן שיש"ולכתוב תכנית לבנות יש  .ב

 .לה המיועד במקלט כיתה כל של שמות רשימת

 יש לבצע תרגילים מקדימים בשלבים, כל כיתה בנפרד, ולאחר מכן כל המוסד בסיוע של  .ג

 .הבית ספריתהמיגון ע"פ תכנית  קב"ט מוס"ח הרשותי

 אבקש להפיץ איגרת להורים כשבוע לפני תרגיל בכל אמצעי העומד לרשותכם. .ד

 . המוגניםבמרחבים לכל שכבת גיל בהתאמה יש להיערך מבעוד מועד לפעילות הפגה  .ה

 .חירום במצב תלמידים שחרור נוהל לימוד .ו

 לבתי ספר בפרוייקט השילוב,  רצ''ב לינק להנחיות לאוכלוסיות / תלמידים עם מוגבלויות    .ז

he/Pakar.aspx-http://www.oref.org.il/11120 

 

בסיוע קב''ט  ואוורור סינון מערכות הפעלת במידה וקיימות מערכות סינון בבית ספרכם יש לתרגל  .ח

  המוס''ח.

  ח''לצל סימולציה,  שפות' במס להורים אגרת - באינטרנט מונגש התרגיל לקראת החומר כל .6

.http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Bitachon/ShaatCherum/ 

 הם המפתח להתמודדות נכונה בשעת חירום   ***  ***   היערכות ותרגול בשגרה  

 

 בהצלחה

 שאלתיאל רם                                                              

  חירוםאגף מנהל                                                               
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