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המסמך כולל:
א .נספח א'  -הנחיות התגוננות לאזרח.
ב .נספח ב'  -הנחיות נותני שירות ומאפייני הצלת חיים
ג .נספח ג'  -הנחיות התנהגות בהישמע אזעקה ובחירת המרחב המוגן.
ד .נספח ד'  -דף דגשים ומסרים יומי.
ה .נספח ה  -פירוט רשימת היישובים באזורים הרלוונטיים
ו .נספח ו -רשימת החרגות לישובים
מדיניות ההתגוננות אושרה על ידי מפקד פיקוד העורף ומפקד פיקוד הדרום.
אבקש להעביר את המסמך על נספחיו השונים לכלל הגורמים הרלוונטיים.
בברכה,
אריאל בליץ
אל"ם,
ראש מחלקת אוכלוסייה
העורף
פיקוד

________________________________________________________________________
 ¹תכלית המדיניות הינה להתוות קווים מנחים לקביעת האמצעים והפעולות שיש לנקוט בהן במצבים שבהם העורף האזרחי מותקף ,תוך קיום
איזון בין מאמץ הצלת חיים ושמירתם לבין מאמץ שגרת חירום סבירה לצורך תמיכה בחוסן האוכלוסייה .מתוך מדיניות ההתגוננות נגזרות
החלטות הנוגעות להנחיות ההתגוננות לאזרח ולהנחיות ההתגוננות לסקטור החיוני.

נספח א' – הנחיות התגוננות לאזרח
שני  25במרץ  2019החל מהשעה  17:00ועד ליום שלישי  26במרץ  2019בשעה .05:00

האזורים

ההנחיות
 בהישמע אזעקה ,יש להיכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן העומד
לרשותך.
 התקהלויות והתכנסויות – ניתן עד  300איש בשטח סגור בלבד

אזור התגוננות
עוטף עזה
וברשויות:
נתיבות ,אופקים,
אשקלון ,מוא"ז
מרחבים ,מוא"ז
חוף אשקלון,
מוא"ז בני שמעון

 פעילות חינוכית – לימודים יתקיימו בתוך מרחב מוגן תיקני בלבד
 מקומות עבודה שאינם חיוניים– בתנאי וקיים מרחב מוגן תקני,
שניתן להגיע אליו תוך זמן ההתגוננות
 שירותים לקהל הרחב – שירותים במתכונת מצומצמת.

 עבודה חקלאית – בתיאום מול החטיבה המרחבית

ההנחיות

האזורים

 בהישמע אזעקה ,יש להיכנס למרחב המוגן תוך פרק הזמן העומד
לרשותך.
 התקהלויות והתכנסויות – ללא מגבלות.

שאר הארץ

מוכנות
והיערכות
(ללא מגבלות)

 לימודים  -ללא מגבלות.

 מקומות עבודה  -ללא מגבלות.

 שירותים לקהל הרחב – ללא מגבלות.

נספח ב' – הנחיות נותני שירות ומאפייני הצלת חיים
שני  25במרץ  2019החל מהשעה  17:00ועד ליום שלישי  26במרץ  2019בשעה .05:00
אזור התגוננות

הנחיות

מאפיין
• ציוד מיגון אישי בהישג יד.
עבודה בשטח פתוח (מתייחס
לשירותים הבאים :תשתיות
חשמל ,תשתיות תקשורת
וחקלאות)

• בהישמע אזעקה  -לבישת ציוד מיגון אישי ופעילות ע"פ "הכי מוגן שיש" תוך
פרק זמן ההתגוננות.
• עוטף עזה -קיום פעילות העובדים עם ציוד מיגון אישי עליהם.
• פעילות חקלאית בעוטף עזה – בתיאום מול חטיבה מרחבית.
• צמצום היקף הנוסעים ל.35-

אוטובוס
עירוני

• בהישמע אזעקה פעילות ע"פ הנחיות פקע"ר  -על הנהג לעצור בצד הדרך
ולפתוח את הדלתות ,על הנוסעים לרדת במידה ויש מבנה קרוב שניתן להגיע
אליו בפרק זמן ההתגוננות  .במידה ולא ניתן לרדת מהאוטובוס על הנוסעים
להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים .לאחר 10
דקות ניתן להמשיך בנסיעה.
• צמצום היקף הנוסעים ל 35-אנשים.

אוטובוס בין
עירוני

תחבורה
עוטף עזה,
אופקים,
נתיבות,
אשקלון ,מוא"ז
מרחבים מוא"ז
חוף אשקלון,
מוא"ז בני
שמעון,

• בהישמע אזעקה פעילות ע"פ הנחיות פקע"ר -על הנהג לעצור בצד הדרך,
לפתוח את הדלתות ,על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על
הראש באמצעות הידיים .לאחר  10דקות ניתן להמשיך בנסיעה
• ציוד מיגון אישי בהישג יד למאבטחים בתחנות ולצוותי שטח.
• בהישמע אזעקה – א .מאבטחים בתחנות וצוותי שטח  -לבישת ציוד מיגון
אישי ופעילות ע"פ "הכי מוגן שיש" תוך פרק זמן ההתגוננות.

רכבת ישראל

בריאות

בתי חולים
כללים ובתי
חולים
גריאטריים
ופסיכיאטריים

• ב .רכבת בנסיעה וצוותה  -האטת הרכבת ל 30-קמ"ש עד ליציאה מהאזור בו
נשמעה אזעקה ,יש להימצא מתחת לקו חלונות .לאחר  10דק' ניתן להמשיך
בנסיעה.
ג .רכבת בתחנה וצוותה – פתיחת דלתות ,יש להישאר ברכבת ולהימצא
מתחת לקו חלונות למשך  10דק'  .ד .תחנות נוסעים  -כניסה למרחב מוגן
ע"פ "הכי מוגן שיש" ,ע"פ סדר העדיפות הבא :מרחב מוגן תקני ,מעברים תת
קרקעיים ,לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים ,בהתאם לזמן
ההתגוננות העומד לרשותם
ה .רכבות המשנעות חומרים מסוכנים  -ע"פ הנחיות משרד התחבורה ועדכון
ענף חומ"ס בפיקוד העורף.
• ללא מגבלות.
• בהישמע אזעקה – כניסה של הסגל והקהל (מבקרים ומאושפזים) ע"פ
"הכי מוגן שייש" תוך פרק זמן ההתגוננות העומד לרשותם.

מכוני דיאליזה

קיום פעילות בתוך מרחב מוגן תקני.

מרפאות
וקופות חולים

קיום פעילות והמתנת קהל בסניפים תחת תקרת בטון אחת לפחות.
בהישמע אזעקה כניסה למרחב מוגן תקני בלבד.
• קיום פעילות תחת תקרת בטון אחת לפחות.

מוסדות סיעודיים משרד
הבריאות ומוסדות רווחה חוץ
ביתיים (מסגרות דיור) לאוכ'
צרכים מיוחדים

• בהישמע אזעקה – כניסה של הסגל והקהל (מבקרים ומאושפזים) למרחב
מוגן תוך פרק זמן ההתגוננות העומד לרשותם ובהתאם לסדר עדיפות:
עדיפות ראשונה -להיכנס למרחב מוגן תיקני במידה וקיים במבנה תוך פרק
זמן התגוננות העומד לרשותם.
עדיפות שניה  -כניסה למרחב פנימי תחת תקרת בטון אחת במידה וקיים
במבנה בפרק זמן ההתגוננות העומד לרשותם.
עוטף עזה  -יש לקיים פעילות בתוך מרחב מוגן תקני.

נספח ג' – הנחיות התנהגות בהישמע אזעקה ובחירת המרחב המוגן
הנחיות ההתנהגות בהישמע אזעקה:
בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו
ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:
השוהים במבנה -יש להיכנס לממ"ד ,ממ"ק ,מקלט ,חדר מדרגות פנימי או חדר פנימי מוגן ,בהתאם
לזמן העומד לרשותנו ,ולסגור דלתות וחלונות.
השוהים בחוץ  -יש להיכנס למבנה קרוב ,בהתאם לזמן העומד לרשותנו.
אם אין מבנה בקרבת מקום ,או אם נמצאים בשטח פתוח ,יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש
באמצעות הידיים.
השוהים ברכב  -יש לעצור בצד הדרך ,לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב .אם לא ניתן
להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו  -יש לצאת מהרכב ,לשכב על הקרקע ולהגן
על הראש באמצעות הידיים.
במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב ,יש לעצור בצד הדרך ולהמתין  10דקות.
הנוסעים באוטובוס עירוני – על הנהג לעצור בצד הדרך ,לפתוח את הדלתות ,אם יש מבנה קרוב
שאפשר להגיע אליו בפרק הזמן העומד לרשותכם ,ניתן לצאת מהרכב ולהיכנס אל המבנה .אם אין
מבנה קרוב ,על הנוסעים להתכופף מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים .לאחר 10
דקות ניתן להמשיך בנסיעה.
הנוסעים באוטובוס בינעירוני – על הנהג לעצור בצד הדרך ,לפתוח את הדלתות ועל הנוסעים להתכופף
מתחת לקו חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים .לאחר  10דקות ניתן להמשיך בנסיעה.
הסעות תלמידים -על הנהג לעצור בצד הדרך ,לפתוח את הדלתות ועל הילדים להתכופף מתחת לקו
חלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים .לאחר  10דקות ניתן להמשיך בנסיעה.

 יש להישאר במרחב המוגן  10דקות (אלא אם כן ניתנה הנחיה אחרת).
 חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ .במקרה כזה ,יש להרחיק סקרנים
ולהודיע למשטרה.
 אין להתקהל באזור אירוע ,ההתקהלות מסוכנת מחשש לירי רקטות נוסף.
 יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

הנחיות לבחירת המרחב המוגן והכנתו:
את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה לפי סדר העדיפות
הבא:
 ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) הם הבחירה המועדפת.
 מקלט:
מקלט בבניין משותף – בתנאי שהמקלט פנימי ונמצא בתוך הבניין ובתנאי שניתן להגיע אליו
דרך חדר מדרגות פנימי ,ללא תלות בזמן ההתרעה.
מקלט ציבורי  -בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
 חדר מדרגות פנימי:
דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או
מקלט פנימי ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.
דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד או ממ"ק או
מקלט פנימי ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
 באין ממ"ד ,ממ"ק ,מקלט או חדר מדרגות פנימי ,יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו יש מינימום
קירות חיצוניים ,חלונות ופתחים.
 אזרחים נדרשים לא להימצא ברחבת הכניסה לבניין ,מכוון שקיים סיכון לרסיסים והדף
כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים.
 נא השאירו את דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.

למידע נוסף ניתן לפנות לפיקוד העורף:
באתר האינטרנט בכתובת  ,oref.org.ilבמרכז המידע בטלפון  104או באמצעות הודעת טקסט לטלפון
 ,052-9104104באפליקציה ובפיקוד העורף בפייסבוק ,באינסטגרם ובטוויטר.

נספח ד' – דף דגשים ומסרים יומי
 בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן על פי פרק הזמן העומד לרשותנו.
 הכרת האזור האישי ,בחירת המרחב המוגן והכרת זמן ההתגוננות הינם מרכיב חיוני להצלת חיים.
 פיקוד העורף מאפשר התרעה והנחיה לכל אזרח בכל מקום בו הוא נמצא במגוון אמצעים :צופרים,
יישומון פיקוד העורף" ,הגל השקט" באתר פקע"ר ,אינטרנט ,רדיו ,טלוויזיה .מומלץ כבר היום
להוריד את יישומון פיקוד העורף
 המרחב המוגן שבחרתם בהתאם להנחיות ,מקטין משמעותית את הסיכוי להיפגע מרקטות
ומרסיסים.
 יש להמתין  10דקות ורק אז לצאת מהמרחב המוגן.
 יש להקפיד לסגור את הדלת והחלון במרחב המוגן לאחר הכניסה אליו.
 הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים ,כפי שנכחנו בהסלמות ובמבצעים קודמים בהם אנשים
שנהגו על-פי ההנחיות הצילו את חייהם וחיי משפחותיהם .יש לפעול על פיהן בכל זמן.
 אסור בשום אופן להתקהל באירוע פגיעה  -התקהלות מסכנת את התושבים עקב האפשרות לרסס
ולנפלים.
 פיקוד העורף הנחה את הרשויות המקומיות באזורים :עוטף עזה ,נתיבות ,אופקים ,אשקלון ,מוא"ז
מרחבים ,מוא"ז חוף אשקלון ,מוא"ז בני שמעון .לפתוח מקלטים ציבוריים ולפתוח מרכזי הפעלה.
 רכבת ישראל  -הופסקה תנועת הרכבות בין אשקלון ושדרות
 חוף זיקים -נסגר למבקרים.
 ניתן לקבל מידע נוסף מפיקוד העורף :באתר האינטרנט בכתובת  ,oref.org.ilבמרכז המידע בטלפון
 104או באמצעות הודעת טקסט לטלפון  ,052-9104104באפליקציה ובפיקוד העורף בפייסבוק,
באינסטגרם ובטוויטר.

נספח ה  -רשימת היישובים באזור – עוטף עזה

עוטף עזה
אבשלום
אור הנר
איבים
ארז
בארי
גבים
גברעם
דקל
זיקים
זמרת
חולית
יבול
יד מרדכי
יכיני
ישע
יתד
כיסופים
כפר מימון
כפר עזה
כרמיה
כרם שלום
מבטחים
מגן

מפלסים
ניר יצחק
נירים
נחל עוז
ניר עוז
ניר עם
נתיב העשרה
סופה
סעד
עין הבשור
עין השלושה
עלומים
עמיעוז
פרי גן
רעים
שדה אברהם
שדרות
שובה
שוקדה
תושיה
תלמי יוסף
תקומה

ישובים נוספים
המוחרגים
למדיניות עוטף
עזה
יושביה
שדה ניצן
תלמי אליהו
בני נצרים
דורות
חוות השקמים
גבע
בית הגדי
מלילות
שיבולים
צוחר
אוהד
שלומית
נווה
רוחמה
זרועה
גבעולים
מעגלים
שרשרת
צאלים
ברור חיל
גבולות
שדה אברהם
אורים

נספח ו -רשימת החרגות לישובים
 .1הרשויות :נתיבות ,אופקים ,אשקלון ,מוא"ז מרחבים ,מוא"ז חוף אשקלון ,מוא"ז בני שמעון
יוחרגו למדיניות עוטף עזה.

