


 ס"בלמ

 :'חלק א
 מטרת התרגיל והישגים נדרשים

 :'בחלק 
 התרגיל והכנות מקדימותמהלך 

ודגשים לביצוע  הנחיות : 'גחלק 
 הבקרה בתרגיל



 ס"בלמ



 ס"בלמ

,  הינו תרגיל שנתי בהובלת משרד החינוך" תרגיל מוסדות חינוך"

שירותי הכיבוי  , א"מד, ר ובהשתתפות משטרת ישראל"בסיוע פקע

 .וההצלה והרשויות המקומיות

 

 'יתקיים ביום גט "ל תשע"לשנהח "תרגיל מוס

 12.3.19בתאריך  

 .הגנים ומעונות היום בארץ, בתרגיל ישתתפו כל בתי הספר

 



 ס"בלמ

 
 הינובתרגיל זה התרחיש שיתורגל 

 .שוהים בכיתותבזמן שהתלמידים אירוע רעידת אדמה 

 

 10:00בשעה התרגיל יחל 
 .עם השמע אות התרעה מוסכם במוסד החינוכי 



 ס"בלמ

בעת רעידת הטמעת הנחיות ההתגוננות 
 אדמה

לקראת שיפור הערכות מערכת החינוך 
תרחיש רעידת אדמההתמודדות עם   

בין המוסדות  מיסוד שיתוף הפעולה 
 החינוכיים לבין גופי החירום השונים



 :מטרת הבקרה

שיקוף תמונת מצב של מוכנות מערכת  •
עם רעידת  החינוך בארץ להתמודדות 

 .לימוד והפקת לקחיםלצורך , אדמה

 :משימות מקדימות

 ביצוע תדריך מקדים•

יש להתנסות . קבלת קישור והורדת אפליקציית הבקרה•
 .באפליקציה ולוודא את תקינותה

יצירת קשר עם המוסד החינוכי לפחות שבוע לפני התרגיל •
ז התרגיל ואיש הקשר אליו  "וידוא לו, לצורך תיאום ציפיות

 .יש לחבור ביום התרגיל



 :בבוקר 9:00עד השעה 

 .התייצבות במוסד החינוכי•

מילוי סמל + מנהל המוסד / חבירה אל אחראי הביטחון •
 .המוסד בסקר

 ".הכנות לתרגיל"מילוי סעיפי הסקר בקטגוריית •

 :  לבקרה" התצפית"בחירת נקודת •
  3-בנקודה ממנה יהיה ניתן לצפות ב, יש להתמקם במסדרון

 .כתות לפחות
ולוודא כי היא פועלת  , יש לעקוב אחר התנהלות כל כיתה

 .ולנדרש לה, לתכנית המילוט, בהתאם להנחיות



 ס"בלמ

הבקר נדרש לעקוב מרגע הינתן אות מוסדי לתחילת התרגיל 

לסיום התרגיל ולשקף את אופן התנהלותו   ס עד"אחר פעילות ביה

 (.אין להעיר או להתערב בתרגיל)בסקר 

 

 יש לבצע שיחת סיכום עם אחראי הביטחון , לאחר סיום התרגיל /

מנהלת המוסד ולהציג בפניהם את התרשמות הבקר מהתנהלות  

 .המוסד החינוכי בתרגיל



 ס"בלמ

האם נמצאים תיק ביטחון מוסדי מעודכן וחוזר 
 ?ח בתוקף"ל שע"מנכ

ל ותיק ביטחון מוסדי מעודכן  "הימצאות תיק חוזר מנכ•
 2019בעבודה 



 ס"בלמ

,  האם קיימת תוכנית מילוט מוסדית מפורטת
פ העקרונות  "הכוללת חלוקה לנתיבי מילוט ע

 ?שפורסמו לקראת התרגיל

 הימצאות מקום מילוט לרעידת אדמה•

 פ ההנחיות"הכנת המרחבים המוגנים ע•

 ומעלה 3הימצאות מרחב מוגן מקומה •

 הימצאות ציוד חירום במרחב המוגן•

 הכנת המרחבים המוגנים בהתאם להנחיות•

 שער יציאה לחירום•



 ס"בלמ

האם בוצעו הדרכות ותרגילים מקדימים בכל 
 ?הגנים לקראת התרגיל/הכיתות

 

האם המורים צפו בסרטון ההדרכה לקראת  
 ?התרגיל



 ס"בלמ

תדרוך ותרגול של צוותי החירום  , האם בוצע שיבוץ
 ?במוסד לקראת מצב החירום של רעידת אדמה

 



 ס"בלמ

הגנים בשטח  /האם קיימת תוכנית לארגון הכיתות
 ?הכינוס

 לחצן מצוקה מחובר למוקד רשותי•

חברת  /בדיקה של תקינות לחצן המצוקה למוקד העירוני•
 אבטחה



 ס"בלמ

 ?האם קיים שילוט מכוון

 שילוט לשטחי הכינוס ולמרחבים המוגנים•



 ס"בלמ

 ?האם חוזקו רהיטים לקירות

 שידות וחפצים תלויים, בדיקה של תקינות המדפים•



 ס"בלמ

 ?האם הוכנו רשימות שמיות לביצוע בדיקת נוכחות

 



 ס"בלמ

האם מערכת הכריזה נשמעה  
 ?היטב בכל רחבי המוסד



 ס"בלמ

זריזה וזהירה דרך  , האם התרחשה יציאה מסודרת
 ?נתיבי המילוט הנבחרים לשטחי הכינוס

 יציאה של כולם לשטח הכינוס•



 ס"בלמ

 ?האם בוצעה בדיקת נוכחות בשטחי הכינוס

 

 ?האם בוצעה תוכנית הפגה פדגוגית בשטח הכינוס



 ס"בלמ

: שילוב ותפקוד צוותי החירום המוסדיים בתרגיל
 ?האם בוצעה סריקה בכל רחבי המוסד

סדרנים  , כיבוי אש, כלומר עזרה ראשונה)כלל צוותי החירום •
( מבוגר מסגל בית הספר)כוללים אחראי צוות ( וסורקים

 ותלמיד בוגר



 ס"בלמ

: שילוב ותפקוד צוותי החירום המוסדיים בתרגיל
 ?האם צוותי החירום סגרו את ברז הגז הראשי

סדרנים  , כיבוי אש, כלומר עזרה ראשונה)כלל צוותי החירום •
( מבוגר מסגל בית הספר)כוללים אחראי צוות ( וסורקים

 ותלמיד בוגר



 ס"בלמ

: שילוב ותפקוד צוותי החירום המוסדיים בתרגיל
 ?האם צוותי החירום כיבו את מפסק הזרם הראשי

סדרנים  , כיבוי אש, כלומר עזרה ראשונה)כלל צוותי החירום •
( מבוגר מסגל בית הספר)כוללים אחראי צוות ( וסורקים

 ותלמיד בוגר


