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 3מתוך  1עמוד 

 2017דצמבר  20
 ב' בטבת תשע"ח

 2000-1023-2017-0018309מס' סימוכין: 

 לכבוד

 המפקחות על החינוך המיוחד

 

 תשע"ח ינוך המיוחדהיערכות לתרגיל התגוננות ארצי במוסדות החהנדון:   

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

 במתווה של ירי טילים בזמן שהילדים  2018פברואר  20ביום שלישי, ה' אדר תשע"ח, השנה יערך התרגיל  .2

 .יימצאו בכיתות/מבנה בית הספר

 קיומו של התרגיל הוא נקודת שיא בהיערכות מערכת החינוך למצבי החירום השונים. .3

, למוסדות החינוך המיוחד אך יחד עם זאתמוסד לחינוך מיוחד חשוף למצבי חירום כמו כל מוסד חינוכי אחר,  .4

 חדנו איגרת היערכות למוסדות החינוך המיוחד.יארגוניים ואנושיים, ועל כן י ,מאפיינים ייחודיים

דריכים לאופן ההסברה, ולסייע להם בהכנות, העברת ת ,למנהלי בתי הספר הנכן מתבקשות להפיץ איגרת זו .5

 ביצוע ההפגה.והפגת מתחים 

 מיוחד. הי גם לגנ"י של החינוך האיגרת של גנ", נבקשכם להפיץ את בהזדמנות זו .6

 לאיגרת היערכות גנ''י  לינק להלן

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/igeret_ganey_yeladim_tashach.pdf 

 פעולות ההכנה במסגרות החנ"מ לקראת התרגיל .7

 , כפי שנקבעו "הכי מוגן שיש"מנהלים להכיר ולדעת את זמני ההתרעה והנחיות ההתגוננות העל  .א

  .אזעקה(העל ידי פיקוד העורף במפת הצפירה הארצית )כל אזור על פי הזמן העומד לרשותו מרגע הישמע 

http://www.oref.org.il 

  בחוזר מנכ"ל שעת חירום 16נוהל ר את על המנהלים ורכזי הביטחון להכי .ב

 

 

 

  הפעלת מוסדות החינוך המיוחד במצבי חירום :16נוהל 

http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/igeret_ganey_yeladim_tashach.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Bitachon/igeret_ganey_yeladim_tashach.pdf
http://www.oref.org.il/
http://www.oref.org.il/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bCE5422C9-AF76-43A1-805C-709E710C6925%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f5%2f5-4%2fHoraotKeva%2fK-2014-2-2-5-4-10%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#16
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 3מתוך  2עמוד 

 להכיר את הנחיות ההתגוננות בפישוט לשוני "הנחיות להיערכות למצבי חירום עבור אנשים  .ג

  he/Pakar.aspx-http://www.oref.org.il/11120  -לינק לאתר פקע''ר .בירי טילים עם מוגבלות

על המנהלים, בסיוע קב"ט מוס"ח הרשותי, להכין סדר פעולות פרטני וספציפי לבית הספר בהתאם  .ד

 למוגבלויות ולרמת התפקוד של כל אחד מהתלמידים. 

 מסמך תכנון, ארגון ותרגול של המוסד לכניסה למקלט/למרחב המוגן מתוך חוזר מנכ''ל שע''ח.רצ"ב 

doc.16 נספח לנוהל

 

 סרטון שיכול לסייע בידכם לנתח את האתגרים בבית הספר והשיקולים לתכנוןרצ''ב לינק ל .ה

  )הערה: הסרטון ללא שמע(   ראשון לציון  ביה"ס חצב   ע''ב ניסיון של "הכי מוגן שיש"

 teoM&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=49mw3m 

  בשלביםמנהלי/ות בתי הספר מתבקשים לקיים תהליך הסברתי לקראת התרגיל  .ו

 עילויות הרגעה והפגת מתחים בהתאמה.והנחיות לתרגול, וכן לקיים פ

 יש לבצע מספר תרגילים במהלך חודש ינואר בשלבים, כל כיתה בנפרד, ולאחר מכן כל המוסד .ז

 בסיוע של קב"ט המוס"ח הרשותי.

 הכנת המרחב המוגן, ציוד החירום ועדכון הרשימות .8

 .ופינוי הציוד והחפצים הלא רלוונטיים לחירום הכנת המרחבים המוגנים .א

 זו הזדמנות, להציף פערים בכל הקשור לפערי מיגון והנגשה למרחבים המוגנים לרשויות המקומיות.  .ב

 הכנה ועדכון תיק נתונים המוסדי: .ג

התרופות והציוד ההכרחי עבורו  ,לכל תלמיד, המכיל את הנתונים האישיים אישי / תיק הכנת תג (1

 בשעת חירום.

 .וברשות המקומית בה הוא מתגוררהמקומית  ברשות /חנ"מרשימת טלפונים של גורמי החירום (2

 מת הילדים כולל מספרי טלפונים של ההורים.ירש (3

 מת הורים מתנדבים מתגברים.ירש (4

                                                                                                                                                                           עזרה ראשונה + כיבוי.    מיקום ודו"ח תקינות ציוד החירום (5

 

http://www.oref.org.il/11120-he/Pakar.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=49mw3m-teoM&feature=youtu.be
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 לוח זמנים ומבנה התרגיל במוסדות החנ"מ .9

 הילדים יהיו בתוך מבנה    התרגיל   כאות וסימן לתחילת בית הספר הכרזת מנהל/ת   10:05

 ."תרגיל תרגיל, יש להיכנס למרחב המוגן, תרגיל"בית הספר 

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

 ביצוע בדיקת נוכחות. 10:30 - 10:20

 ביצוע פעילות "הפגה" לילדים. 10:20 - 11:00

 התרגיל )קיימת באתר אגף הביטחון( נבקש להפיץ איגרת להורים סמוך למועד .10

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

 הרלוונטי ברשות המקומית.בכל שאלה יש לפנות אל קב"ט מוס"ח  .11

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

 

 בהצלחה,

  

 שאלתיאל רם       מימי פלצ'י

 מנהל אגף היערכות לשעת חירום                  מפקחת                 

                             אגף א' חינוך מיוחד        

 

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

