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 עדכון מערכות

 

באוגוסט  42, ד"תשעח באב "כ, ('א)להיום הנחיות התגוננות של פיקוד העורף 

 .00:11באוגוסט בשעה  42 ,('ב)ועד מחר , 00:11החל מהשעה   4102
 

 (: מ"ק 7-1)עוטף עזה :  הנחיות התגוננות של פיקוד העורף למרחב 

 יש להיכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן המוגדר , בהישמע אזעקה או קול נפץ

 .לכל אזור

  איש בשטח  011אין התקהלויות והתכנסויות מעל  –התקהלויות והתכנסויות

 .פתוח וסגור

 יתקיימו בתוך מיגון תקני  –ם גני ילדים ומעונות יו, קייטנות ,פעילות קיץ

 .בלבד

  אין מגבלות –מקומות עבודה שאינם חיוניים. 

  אין מגבלות  –מרכזי קניות. 

 מקלטים ציבוריים פתוחים. 

 

 21-7)אשדוד ובאר שבע , אשקלון:  הנחיות התגוננות של פיקוד העורף למרחבים 

 (: מ"ק

  יש להיכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן המוגדר , אזעקה או קול נפץבהישמע

 .לכל אזור

  איש בשטח  211אין התקהלויות והתכנסויות מעל  –התקהלויות והתכנסויות

 .פתוח וסגור

 יתקיימו במידה ויש מרחב מוגן  –גני ילדים ומעונות יום , קייטנות ,פעילות קיץ

 .עומד לרשותךתקני שניתן להגיע אליו לפי פרק הזמן ה
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  אין מגבלות –מקומות עבודה שאינם חיוניים. 

  אין מגבלות  –מרכזי קניות. 

 מקלטים ציבוריים פתוחים. 

 

, שומרון, בית שמש, שפלה, נגב: הנחיות התגוננות של פיקוד העורף למרחבים

 (:מ"ק 01-21)בקעה , עמק חפר, שרון, ירושלים, דן, יהודה

 היכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן יש ל, בהישמע אזעקה או קול נפץ

 .המוגדר לכל אזור

  איש בשטח פתוח 2000אין אירועים מעל. 

 אין מגבלות -גני ילדים ומעונות יום, קייטנות ,פעילות קיץ. 

 אין מגבלות -מקומות עבודה שאינם חיוניים. 

 אין מגבלות -מרכזי קניות. 

 מקלטים ציבוריים פתוחים. 

 

 :העורף ליישובים בכל יתר הארץ הנחיות התגוננות של פיקוד 

 יש להיכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן המוגדר , בהישמע אזעקה או קול נפץ

 .לכל אזור

  אין מגבלות –התקהלויות והתכנסויות. 

 אין מגבלות -גני ילדים ומעונות יום, מוסדות להשכלה גבוהה, קייטנות. 

  אין מגבלות –מקומות עבודה שאינם חיוניים. 

  אין מגבלות –קניות מרכזי. 
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, נגב: למרחבים. )מ"ק 01-21פיקוד העורף מנחה על פתיחת מקלטים בטווח 

 (בקעה, עמק חפר, שרון, ירושלים, דן, יהודה, שומרון, בית שמש, שפלה
 

 :הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה

המוגן בהתאם לזמן העומד שמע אזעקה או קול נפץ יש להיכנס למרחב יבזמן ה

 :ולפעול על פי ההנחיות הבאותלרשותנו 

בהתאם לזמן , או חדר פנימי מוגן, מקלט, ק"ממ, ד"יש להיכנס לממ –במבנה 

 .ולסגור דלתות וחלונות, העומד לרשותנו

אם אין מבנה . בהתאם לזמן העומד לרשותנו, יש להיכנס למבנה קרוב –בחוץ 

יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש , שטח פתוחאו אם נמצאים ב, בקרבת מקום

 .באמצעות הידיים

אם . לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב, יש לעצור בצד הדרך –ברכב 

יש לצאת . לא ניתן להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו

ן במקרה שלא נית. לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות  הידיים, מהרכב

 .דקות 20יש לעצור בצד הדרך ולהמתין , לצאת מהרכב

על הנוסעים , על הנהג לפתוח את הדלתות, יש לעצור בצד הדרך –הסעות תלמידים 

 .להתכופף ולהגן על הראש באמצעות הידיים

 .דקות 20ניתן להמשיך בנסיעה לאחר 

ג בעת הישמע אזעקה על הנה בצירים בין עירונייםתנועה  –תחבורה ציבורית 

על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות , לפתוח את הדלתות, לעצור בצד הדרך

 .דקות ניתן להמשיך בנסיעה 20לאחר . ולהגן על הראש באמצעות הידיים

לפתוח את , בעת הישמע אזעקה על הנהג לעצור בצד הדרך בצירים עירונייםתנועה 

לא ניתן לרדת במידה ו, על הנוסעים לרדת במידה ויש מבנה קרוב, הדלתות

על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן , מהאוטובוס או שאין מבנה קרוב

 .דקות ניתן להמשיך בנסיעה 20לאחר . על הראש באמצעות הידיים
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  חשוב . דקות ניתן לצאת ממיגון 01לאחר  –אם לא ניתנה הנחיה אחרת

, במקרה כזה. מזוהים או מרקטה המונחת על הארץלהתרחק מחפצים לא 

 .יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה

 יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת. 

 

 :למידע נוסף ניתן לפנות 

בפייסבוק , www.oref.org.ilלאתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת 

 ובטוויטר 

 012למרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון ו
anc14082401 
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