
 ט"התשעהתגוננות ארצי במוסדות החינוך תרגיל                 
 דף בקר בתרחיש רעידת אדמה

 

   מטרת הבקרה

 אדמהרעידת עם תרחיש החינוך בארץ להתמודדות ' מעשל מוכנות לשקף תמונת מצב 
 

 :  פרטי הבקר

 _____________________:א.מ/ז.ת       _______________________ : שם

 _____________________: טלפון____________________  : ויחידהתפקיד 

 :  פרטי מוסד חינוך

 _________:אחר/ גן ילדים / חינוך מיוחד / פנימייה / תיכון / חטיבת ביניים / יסודי  

 _________________________________________   : שם מוסד החינוך

 ____  __  __  __  __  (:  ספרות 6בן ' מס)המוסד סמל 

 ___________________________________________:מוסד החינוךמנהל שם 

 _______________:הרשותשם _________________________ (:רחוב)כתובת 

 _____________________________________________: טלפון מוסד החינוך

 ________________: תלמידים' מס______________     : כיתות' מס

 _______________________________________  : מחוז אליו שייך מוסד החינוך

 ______________________________________:מוסד החינוךל של "דואכתובת 

 

 

 

 
 
 

 ביום התרגילמשימות 

 :09:00עד השעה 

 שהוגדר לובמוסד החינוך הבקר נדרש להתייצב. 

 הבקרשל דף ' חלק אמילוי ,  מנהלת/הביטחוןביצוע שיחת פתיחה עם רכז. 

 :התרגיללתחילת  מקומיאזעקה /התראהברגע הישמע אות  -10:00מהשעה החל 

 מוסד החינוך בתרגיל עד לסיומוהבקר נדרש לעקוב אחר פעילות. 

 (.בתרגיללהתערב /להעיראין )בדף הבקר מוסד החינוך לשקף את אופן התנהלות 

 יש לבחור מסדרון   - מקומיאזעקה /התראהבעת השמע אות לבקר " התצפית"נקודת 

 .  כיתות לפחות 3 -לצפות בתצפית ממנה ניתן ' או נק

 ולוודא התנהלות  , תצפית' נק/ יש לעקוב אחר התנהלות כל כיתה באותו מסדרון

 .במסגרתהולנדרש תכנית המילוט המוסדית בהתאם להנחיות 

מנהלת המוסד/הביטחוןשיחת סיכום עם רכז לקיים יש , בסיכום התרגיל, 

 .בפניהם את התרשמות הבקר וסיכום התרגילולהציג 

 במוסד החינוךיש להשאיר עותק מדף הבקר. 

ט הרשותי הרלוונטי  "או לקבר "פקעלמחוז להעביר את דף הבקרה הקפידו נא 

   שקיבלתםבהתאם לתדרוך בתום התרגיל 

 הרשותימוסד החינוך ט "דרכי תקשורת לקב

 _____________________________  :שם 

 ____________________________:טלפון

 ____________________________:ל"דוא

 תרגילבר "מחוז פקעל "דרכי תקשורת לחמ

 ___________  -טלפון אזרחי 

 ___________    -אזרחי פקס 

 לוח זמנים בסיסי ליום התרגיל  /פעולותסדר 
 

 י''שפפ סימולציית "ע ח בית ספרי"צלתרגול   -   09:45 - 08:15

 בכיתותהתלמידים יימצאו  אזעקה מקומי לתחילת התרגיל   אות   -  10:00              

 במערכת   כפתור התרגוללהפעיל את / יש להכריז במערכת הכריזה                              

 "יש לצאת מהמבנה, רעידת אדמה, רעידת אדמה" : המקומיתההתרעה                              

10:0010:01  -  יציאה למרחב הבטוח בשטח הפתוח 

10:0110:05  -   שטח פתוח/ במרחב הבטוח שהייה 

10:0510:10  -  והתארגנות בשטחי כינוס כולל בדיקת נוכחותיציאה. 

 .ס''ביהמנהל /ח''לצלדיווח נוכחות העברת                            

 (.עזרה ראשונה, כיבוי, סדרנים, סורקים)צוותי החירום הפעלת                           

10:1011:10  -   בשטח כינוס "הפגה פדגוגית"תוכנית ביצוע 

11:1012:00  -   (כולל הפסקה)אות לסיום התרגיל חזרה לכיתות מתן 

12:0012:30  -   ברמת המוסד כולל כל מטה החירום הבית ספריסיכום 

 תרגול היערכות לצונאמימיד לאחר הרעידה  -צונאמי ס רלוונטיים ל"בתי**    

 .11:00סיום ב  –הילדים יצאו לחצר הגן   -גני ילדים **    

 .  גם בשעת ערב יתרגלו  - פנימיות**   
 

 

 פעולות בעת התרחשות רעידת אדמהסדר   -הנחיות התגוננות 
 "הכי בטוח שטח פתוח"

 

יש להגיע  , או תוך הודעה במערכת הכריזה המוסדית/בעת התרחשות רעידת אדמה ו

 :למרחב הבטוח ביותר על פי סדר העדיפות הבא

 :מבנה/בתוך כיתה

יצאו בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט הקצר , השוהים במבנה בעת רעידת אדמה

ומכל  , מכבלי חשמל, מעצים, מקירות תומכים, שם יתרחקו ממבנים, ביותר אל שטח פתוח

 .גורם מסכן אחר

יונחו לצאת , תלמידים השוהים בתוך מרחב מוגן תקני אשר נמצא עד קומה שנייה כולל

,  ויתרחקו מבניינים, החוצה בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח

 כבלי חשמל וכל גורם, עצים, קירות תומכים

 :מרחב מוגן תקני הנמצא בקומה שלישית ומעלה

השוהים במרחב מוגן תקני הנמצא בקומה שלישית ומעלה הישארו בו עד סיום הרעידה  

למעט מקרים בהם ניתנה הנחייה  , כאשר דלת וחלון המרחב המוגן פתוחים, הראשונית

 .אחרת על ידי גורם מקצועי מוסמך

 :מבנה/מחוץ לכיתה

ויתרחקו ממבנים מקירות  , השוהים מחוץ למבנה בעת רעידת אדמה הישארו בשטח הפתוח
 .ממדחסי מזגנים ומכל גורם מסכן אחר, מכבלי חשמל, מעצים, תומכים

 פיקוד העורף משרד החינוך משרד החינוך פיקוד העורף



 פיקוד העורף משרד החינוך

 (חופף לשאלון המקוון)סקר לבקרת התרגיל 

 שאלות
משקל  

 הערות הסעיף

 10 ?האם נמצאים תיק ביטחון מוסדי מעודכן וחוזר מנכ״ל שע״ח בתוקף 1
  -בתי ספר ) 2019האם קיימים תיק ביטחון מוסדי והמסמכים הרלוונטיים לשנת 

תיק ביטחון לגני   -גני ילדים , תיק ביטחון מוסדי מעודכן ואוגדן מקצועי לרכז ביטחון

 (  2016ל לנובמבר "ילדים וחוזר מנכ

2 
הכוללת חלוקה לנתיבי מילוט  , האם קיימת תכנית מילוט מוסדית מפורטת

 ?ע״פ העקרונות שפורסמו לקראת התרגיל
   .אדמה מרחב בטוח ושטח כינוס לרעידת, נתיבי מילוטהימצאות  10

3 
הגנים לקראת  /האם בוצעו הדרכות ותרגילים מקדימים בכל הכיתות

 ?התרגיל
 .ההדרכות והתרגולים יתבצעו באופן עצמאי על ידי המוסדות 7.5

 "היערכות לרעידת אדמה" -שם הסרטון  2.5 ?האם המורים צפו בסרטון ההדרכה לקראת התרגיל 4

6 
תדרוך ותרגול של צוותי החירום במוסד למצב חירום  , האם בוצע שיבוץ

 ?רעידת אדמה
5 ------ 

7 
הגנים בשטח  /האם ישנה תכנית לארגון הכיתות -הכנות לקראת התרגיל 

 ?הכינוס
5 ------ 

 שילוט לשטחי הכינוס ולמרחבים המוגנים 5 ?האם ישנו שילוט מכוון 8

 שידות וחפצים תלויים, בדיקה של תקינות המדפים 2.5 ?האם חוזקו רהיטים לקירות 9

 ------ 5 ?האם הוכנו רשימות שמיות לביצוע בדיקת נוכחות 10

 ------ 15 ?האם מערכת הכריזה נשמעה היטב בכל רחבי המוסד 11

12 
זריזה וזהירה דרך נתיבי המילוט הנבחרים , האם התרחשה יציאה מסודרת

 ?לשטחי הכינוס
 יציאה של כולם לשטח הכינוס 15

 ------ 7.5 ?האם בוצעה בדיקת נוכחות בשטחי הכינוס 13

 ------ 2.5 ?האם בוצעה תכנית הפגה בשטח הכינוס 14

15 
האם בוצעה סריקה ברחבי  : שילוב ותפקוד צוותי החירום המוסדיים בתרגיל

 ?כל המוסד
7.5 

כוללים  ( סדרנים וסורקים, כיבוי אש, כלומר עזרה ראשונה)כלל צוותי החירום 

 .ותלמיד בוגר( כלומר מבוגר מסגל בית הספר)אחראי צוות 

 ___________________ציון סופי 


