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 לכבוד
 י פנימייתימנהל המוסד החינוכ

 
 שלום רב,   

                            
                               

 חתשע" –ירי טילים  –הערב בשעות  –תרגיל התגוננות ארצי  הנדון:       
 

            
 :כללי

תתרגל התנהגות בעת ירי טילים מערכת החינוך  , "התגוננות ארצי"במסגרת תרגיל  .א
 .20/2/2018 –באדר תשע"ח ה'  –ביום ג'   10:00בשעה התרגיל יחל . בכיתותכשהתלמידים 

 

 בשעות הערב.באותה מסגרת תתורגל מערכת החינוך הפנימייתית במתווה של ירי טילים  .ב
 

 במגורים וסביבתם.אשר החניכים כצע בכל הפנימיות והתרגיל יב .ג
 

 
 :מטרת התרגיל

 
ות הגברת מוכנות הפנימיות להתנהגו ,חניכי הפנימייה יעילה של המשך הטמעת ההנחיות להתגוננות

 אפקטיבית בכל אחד מתרחישי החירום בדגש על ירי טילים.
 

 
 :השיטה

 
הדרכה ותרגול החניכים והצוות ע"י הנהלת הפנימייה ורכז הבטחון הפנימייתי בסיוע ע"פ הצורך  .א

 של קב"טי מוס"ח ברשויות.

 

תדרוך ורענון נהלי "הכי מוגן שיש" כאשר החניכים בשטח הפנימייה, ע"פ זמן התראה לכניסה  .ב
מן העומד לרשותו מרגע השמע זכפי שנקבעו ע"י פקע"ר, כל אזור ע"פ ה "הכי מוגן שיש"למרחב 

 ההזעקה.
 

 :הישג נדרש
 

 בפנימייה. חניכיםכשההתגוננות של סגל וחניכי המערכת הפנימייתית בעת ירי טילים ההפנמת פעולות 
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 פעולות הכנה לתרגיל בפנימיות:

 
ב הפיקוח הפנימייתי ולחירום ע"י הנהלת הפנימייה בשלבדיקת הערכות ומוכנות הפנימייה  .א

 וקב"ט מוס"ח רשותי בדגש על הנושאים הבאים:
 
 מוסדי / פנימייתי.בטחון עדכון תיק . 1
 פ בפנימייה באחריות מנהל המוסד וע" מצאות ערכת "הפגה פדגוגית" לכל שכבת גיליבדיקת ה. 2

 הנחיות הפיקוח הפנימייתי.    
 ת שמות של כל קבוצה במקלט המיועד לה.הימצאות רשימ. 3
 יציאת חירום. יכשירות וניקיון המקלטים / המרחבים המוגנים כולל פתח. 4
 ציוד החירום בדגש על אמצעי כריזה ותקשורת בין מקלטים.תקינות מצאי ו. 5
 

י הפנימיית החינוכי שיוכן וינוהל ע"י מנהל המוסד הדמיהל מטה החירום הפנימייתי בתרגיל תרגו .ב
 ולאחר שהתייעץ ע"פ הצורך בקב"ט מוס"ח ברשות.

 

 וותי החירום:צ .ג
 
 בפנימייה ע"י רכז הבטחון / קב"ט הכפר.וותי החירום ותרגול צ תדרוך. 1
 :צוות עזרה ראשונה. 2
 

  א. חובה שבראש הצוות תהיה אחות או איש צוות אשר מומלץ שיהיה בעל הכשרה של מגיש עזרה 
 בה הגבוהה של הפנימייה )ככח עזר(.ניכים מהשכוחראשונה      

 
 רה הראשונה, אלונקה ואפודי זיהוי, ואופן נשיאת פצוע.. יינתן הסבר לצוות על נקודת העזב
 
 ומבוגרים נוספים. כיבוי אש בחובה שבראש הצוות יהיה מבוגר בעל רקע  –צוות כיבוי אש . 3

  אפודי זיהוי ויבדוק את ציוד  לבשיעשי אלא יתכנס בנקודת הכיבוי, הצוות לא יבצע כיבוי מ    
 הכיבוי ותקינותו.    
 
 / מכוונים צוות סדרנים. 4
 

 וות מבוגר וחניכים מהשכבה הבוגרת )ע"פ צורך(.חובה שבראש הצוות יהיה איש צא. 
 

 הצוות במשימות המיועדות לו. ותרגול תדרוךב. 
 
 וגנים ובכניסה למקלטים./ מרחבים מ למקלטיםהצוות בהכוונת החניכים ותרגול תדרוך ג. 
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 צוות סורקים:. 5
 

  (18מהסורקים )מעל גיל  חהדיווריך, שירכז את מד הא. חובה שבראש הצוות יהי
 המוסד. הנהלתל ויעבירו    
     

 ב. באחריות רכז הבטחון לתרגל ולתדרך את אנשי הצוות בביצוע משימות הסריקה.
 
 

 נושאים להדגשה:
 

 .חוזרי מנכ"ל פחירום ע" יכי למצבת המוסד החינוערכוה .1
 נהלי שע"ח במערכת החינוך. -
 

 השלמת פערי ציוד חירום. .2
 

 תקינותם של המקלטים / מרחבים מוגנים.בדיקת כשירותם ו .3
 
 
 

 חשוב ודחוף:
 

  03-6883898עם סיום התרגיל יש למלא טופס הודעה על ביצוע התרגיל ע"ג הטופס הרצ"ב לפקס 
 benial@education.gov.ilאו למייל 

       
 

 כבוד רב!ב                  
 

 בני אלחלו                                                                                                                           
 מנהל אגף בטחון,חירום ובטיחות

 
 
 
 

 :נספחים
 לו"ז בסיסי ליום התרגיל – נספח א'

 פנימייההמגורים ב סדר פעולות לירי טילים כשהחניכים בשטח – ספח ב'נ
 הוראות בטיחות – נספח ג'
 טופס הודעה על ביצוע התרגיל  -נספח ד'
 לוח תפוצה – נספח ה'

 רצ"ב הנחיות מ. החינוך לקראת תרגיל הג"א מוס"ח שיתקיים ביום זה בשעות הלימודים.
 ספרי  נא וודאו ההכנות ע"י רכז הבטחון הבית
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 א' -ספח נ
 
 

 לוח זמנים בסיסי ליום התרגיל
 
 

 לתחילת התרגיל  אות 19:05
 תם()החניכים במגורים וסביב 

 

 "הכי מוגן שיש". תפיסת מחסה ע"פ  19:15 – 19:05
 )בהתאם לזמן ההתראה(

 
  היעודיקלט / למרחב המוגן למ יפור מיגוןש  19:25 -19:15

 במידת הצורך()

    

ע"פ רשימות במקלטים ופעילות  –ביצוע בדיקת נוכחות        19:35 -19:25
 הפגה

  
 מתן אות לסיום התרגיל.   19:35

 .לשיגרהחזרה     
 בדיקת נוכחות.

 .צתית וכלליתוקבסיכום ברמה 
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 ב' -נספח 

 

 בשטח הפנימייהכשהחניכים  ירי טילים
 

 סדר פעולות
 כללי .1
 

 , הפנימיה בשטחנמצאים שהחניכים , כבפנימייהאירוע חירום המתרחש  .א
 בשל: החניכיםיוצר קשיים בהבטחת ביטחונם ובטיחותם של 

 
 מוסד הפנימייתי.בפיזורם של החניכים  (1

 

 העדרות המדריכים מריכוז החניכים (2

 

 ממקום הימצאותו של החניך בזמן התרחשות האירוע. היעודי ריחוקו של המרחב המוגן (3
 

 שעות החשיכה (4
 

 בדקות הראשונות  ן עצמאיפל באוולפעיך וכל מדריך נמחייב כל חאירוע במצב זה  .ב
 שהן הקריטיות להצלת חיים.

 

בשל קשיי השליטה באירוע המתרחש בחצר הפנימייה, קיימת חשיבות רבה להודעה  .ג
הפנימייתיים  על ידי הנהלת הפנימייה, ולשמיעתה באופן ברור  הזאמצעי הכריהמועברת ב

 בכל חצר הפנימייה.
 

 דגשים/נושאים המחייבים את הפנימייה להיערך בהתאם .2
 

הכי מוגן "הנהלת הפנימייה תאתר, תסמן ותשלט מחסות ותדריך החניכים ע"פ מדרוג של  (1
 רחבי הפנימייה.ב "שיש

 "זמן אמת"ישנה חשיבות לתירגול הפנימייה בשלבים על מנת שכל תלמיד ב (2
 במהירות האפשרית. תויגיע למקום המיועד לקבוצ

 .םבמקום הימצא "הכי מוגן שיש"ידעו לפעול ע"פ כל חניך ומדריך שנה חשיבות שי (3
 

 ך חייב להכיר את מקום המקלט / מרחב מוגן המיועד לקבוצתו.יכל חנ  (4
 
 

 ציוד במקלט / מרחב מוגן ב.
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עם אפשרויות נעילה,  "ארון חירום"בכל מקלט / מרחב מוגן תקני מחוייב להימצא  (1

 פורט בחוזר מנכ"ל לשעת חירום שבתוקף.ובתוכו ציוד לחירום כמ
 

 יש לוודא שבתוך הארון בכל מקלט / מרחב מוגן תקני תמצאנה: (2
 

 רשימות שמיות של כל החניכים המשובצים לאותו מקלט / מרחב מוגן. א.
 

 לכל קבוצה המשובצת במקלט / במרחב המוגן. "הפגה פדגוגית"תכנית  ב.
 

 תכנית "הפגה פדגוגית" ג.
 

 מותאמת לכל שכבת גיל. "הפגה פדגוגית"יש להכין תכנית  ה ולכל קבוצהפנימייבכל  (1
 

 "הפגה פדגוגית"יש למנות בכל פנימייה איש צוות שיהיה אחראי לוודא שישנה תכנית  (2
 , ושהיא נמצאת בארון במקלט.קבוצהלכל 

 
 סריקות ד.

 
, שתמצאנה בידי הסורקים/מדריכים "בוצעה סריקה"הכנת מדבקות שעליהן כתוב  (1

 בצמוד לאפודי הזיהוי.
 

 מבוגרים/מורים בצוותי חירום.השבפנימיות ישובצו  להקפידיש  (2
 

 תקשורת בין מקלטים ה.
 

 מומלץ להתקין מערכת אינטרקום בין כל המקלטים )או אמצעי קשר אחר(. (1
 

 רשימות שמיות ו.
 

 הימצאות רשימות שמיות במקומות הבאים: (1
 

 בידי מדריך הקבוצה. א(
 נימייה.מנהל פ ב(
 בארון בתוך המקלט/מרחב מוגן. ג(

 
 

 מערכת כריזה ז.
 

 גם במקלטים )במידת האפשר(. התקנת רמקול של מערכת הכריזה (1
 

 ט בו משובץ/ת המנהל/ת.קלהתקנת מיקרופון במ (2
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 חוטי.-התקנת מיקרופון אל (3
 

 מגפון נייד בחדר המנהל/ת. (4
 

 קן במרכז החצר.יות למדריךמגפון נייד  (5
 
 להלן סדר הפעולות .3
 

 בשטח הפנימייה שהחניכיםכירי טילים  א.
 

 ו/או מתן הנחייה על ידי  הפנימייתית הארצית ו/אוהאזעקה במערכת הכריזה שמיעת      (1
"הכי מוגן שיש" בתוך טווח זמן  לתפוס מחסה ע"פ הפנימייהבעל תפקיד מהנהלת 

 ההתרעה הקיים בכל אזור ועל פי סדר העדיפות הבא:
 מקלט/מרחב מוגן א.
 חדר מדרגותב. 
 קומת מרתףג. 

 צמוד למבנה ד. חדר פנימי
 פה ולהגן על הראש באמצעות הידייםלשכב על הריצה. 

 
מראש למקלט המיועד  \ למרחב מוגן תקניבאופן עצמאי שיפור מיגון  ,דקות 10לאחר  (2

 קבוצה.לכל 
 

 החניכים.עם רשימת השמות של שלהם  המדריכים לקבוצותחבירה של  (3
 

 קבוצה.התמקמות בתוך המקלט / מרחב מוגן במקום שיועד לכל  (4
 

 .המדריכיםעל ידי  החניכיםבדיקת נוכחות של כל  (5
 

 .הפנימייהדיווח להנהלת  (6
 

 .הצורךעל פי  הפנימייתייםהפעלת צוותי החירום  (7
 

 ."הפגה פדגוגית"הפעלת תכנית  (8
 

 .הפנימייה בהתאם להנחיות הנהלת לשגרהחזרה  (9
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 'ג -נספח 

 
 

 הוראות בטיחות
 
 
 

 בתרגולים ובתרגיל.ל ולהשתתף פיזית בהכנות , על מנהל המוסד החינוכי הפנימייתי לנה א.
 

 

 מהנהלת המוסד כאחראי בטיחות לתרגיל.מיומן יש למנות איש סגל  .1
 
 

האור ע"מ  בשעות תרגיל מקדים ומודרךיש לבצע  הערבבגלל מורכבות התרגיל בשעות  .2
 שהחניכים יכירו את המקלטים הקבועים שלהם, את הדרך אליהם.

 
 

למקלטים  בדגש על הדרך מבעוד מועד יש לבדוק היטב את התאורה בשטחי הפנימייה .3
 קינות התאורה במדרגות ובתוך המקלטים / המרחבים המוגנים.תול

  .להסירםו יש לזהות מפגעים בדרך למקלטים
 

 

 כיבוי אש. לא יבוצע תרגיל .4
 

 

 אבל לא בריצה. תהתרגיל יבוצע במהירו –כניסה למקלטים  .5
 יש להקפיד על הצבת מכוונים בכל המקומות המתוכננים ומסוכנים.

 צוות הפנימייה ימצא בכל שלבי התרגול בצמוד לקבוצותיו.
 

 םבמידה ובתאריך התרגיל יהיה מזג אויר סוער, ניתן לשנות התאריך לתרגיל בתיאום ע  .6
 אגף הבטחון במינהל ובידיעת מפקח הפנימייה. 
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'נספח ד  
 

 

 טופס הודעה על ביצוע תרגיל ערב
 

 

03-6883898פקס    

benia@mchp.gov.il דוא"ל   

 

   

   
 שם המוסד

 
   

מס' משתתפים   
 

   
 תאריך ביצוע

 
   

 שעת ביצוע
 

  

 

 

 
 הנני מאשר כי התרגיל בוצע

 
...............תפקיד :.............  

 
 חתימה :............................

  

 

 חתימת מנהל התרגיל

 

  

 

 

 
 הנני מאשר כי התרגיל בוצע

 
 שם :...............................

 
 חתימה :............................

  

 

 חתימת מנהל המוסד
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ה' -נספח   
 

      לוח תפוצה 
 

 

 

 

 

 מנהל המינהלמ"מ       יימוביץעמליה חד"ר 

 סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר לבטחון, בטיחות ושע"ח      מר אריה מור

 ס. מנהל המינהל      תמי יהושעגב' 

 ס. מנהל אגף הבטחון      מר שאול יגיל

 אגף חירוםמנהל       רם מר שאלתיאל

 מנהל אגף הפנימיות וההדרכה       רון פרייזלרמר 

 מנהל הפיקוח הפדגוגי       לייבלראובן מר 

 חברי המטה לשע"ח במינהל

 לידיעה       מחוזיים מנהלי תחומים

 לידיעה, לליווי ולבקרה      מפקחי פנימיות

      בעלויות

 להפצה ולהדרכה על ידכם      הלת מת"ןהנ

  המפעל להכשרת ילדי ישראל

  קב"טי מוס"ח ברשויות

   קב"טי כפרי נוער

 חון בפנימיותרכזי בט

 ממוני בטיחות בכפרים
 


