
1 

 

 העורף פיקוד 

 משפחתית
חירום  תכנית



  
 

 
 

	  	    
	         

          

 
  	

  
  

  	  
 

 

 תוכנית חירום
 משפחתית

 פתאומי, ללא אזהרה מוקדמת, והם מציבים בפני האדם עלולים להתרחש באופן חירום מצבי
 בעיות שהוא איננו רגיל להיתקל בהם בחיי היום-יום. קשיים ומעוררים

 חירום טמונות סכנות העלולות לשבש את שגרת חיינו. במצב
 אותנו אליו. עלול מצב כזה לאלץ אותנו להתפנות מביתנו או להפך, לרתק במקרים רבים

 . משפחות יכולות להתמודד עם מצביםבמצב חירום על המשפחה כולה לפעול כיחידה אחת
 פעולה ועבודת צוות. כל בני המשפחה נדרשים כאלה באמצעות התכוננות מוקדמת, שיתוף

 ובעונה ולפעול בתיאום ביניהם, כאשר כל אחד מהם תומך ונתמך בעת לשאת באחריות הדדית
 אין ביכולתנו לצפות בבירור את אחת, ומעניק בכך תחושת ביטחון וכוח לאחרים. בשעת חירום

 , לכן על האנשים לתפקד, לפחות בהתחלה, באופן עצמאי.מועד הגעתם של כוחות ההצלה
 מצבי חירום, בארץ ובעולם הוכח, כי אנשים, שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מניסיון שנצבר

 בני משפחתם ואת אלה שנכחו בקרבתם. הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם, את

 שגרה אודות מצבי חירום המאיימים על אזורנו, עליכם להכין מראש בעת כדי לדעת יותר על
 עם מצבי חירום בזמן אמת. "תכנית חירום משפחתית", שתעניק לכם כלים להתמודד טוב יותר

 לול:נית תכהתכ
 .וורנז על יימים המ רוםחי מצבי מיפויא 	.
 .םיומי ה מפני ותתגוננהה דרכי .ב
 .ועוד רשנד ציוד נתהכ ,תחתימשפ תפקידים תחלוק .ג

 הידיעה ,זכרו
 מהש מר

 וכיצד לעשות
 בכל לנהוג

 דרך הי מצב
 ההתגוננות

 .ביותר הטובה
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 אתם לקרארךולהיעאש רמאליהם אכונןתלהאעלינואכןולאותנו, אתיעלהפאוליםעלאשוניםאוםחיראמצבי
או.רנזו אאת אלפקודאםוליעלאםחירואמצביאילו ארולהגדיאתלדעאעלינואת,שי ראכמשפחה.איחד

 מצבי חירום עלולים להתרחש בבית ובסביבה: חשבו ביחד, אילו 

________________ .3      __________________.2     ________________.1 

________________ .6      __________________.5     ________________.4 

לחוש אי- מצבי חירום העלולים להתרחש באזורנו יכול לגרום באופן טבעי לכולנו שיח על
 .על הרגשות שלכם והביעו אותם שוחחו נוחות מסוימת. שכן, מדובר באירועים לא נעימים. 

הורים יקרים,
חשוב לסייע לילדיכם 

להבין את הרעיון שמצבי 
החירום עלולים להתרחש 

באופן פתאומי ללא כל 
הודעה מוקדמת. הבהירו 

להם כיצד ניתן להתמודד 
 עם מצבי חירום באמצעות 

ניסיונכם במצבים כאלה.
ספרו לילדכם על אירוע 

 מן העבר והתאימו את 
הסיפור לגילם.

ספרו על ניסיונכם, מה 
עזר לכם להתמודד 

עם האירוע, כיצד 
התמודדותם עימו 

ושתפו אותם בתחושות 
 ובהשפעה שהייתה למצב 

החירום עליכם.
לבסוף, הוסיפו וספרו על 

 סיום מצב החירום ועל 
החזרה לשגרה.

 אות:רו בשאלות הבהיעז
 ם?י חירום על מצבים כשאנו מדבריישגמר מה אנו
 יחהידה השיזו מם, באירוי חינו על מצבינב יםאנחנו משוחח כאשר

 אותנו? גיעהמר
 יתנו?, לביכול לקרות למשפחתנו מה

ים כאלה?ם מצבמה נוכל לעשות כדי להתמודד ע
 מה לעשות? יבתנו ולא נדעם בסבירויתרחש מצב ח םיקרה א מה 



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 נשארים בבית

 ישמש םיילי רקטות וטיר ם, כמו באירועיים רבירוי חירועבא
 י משפחתנו.בנ יקרי עבורנו ועבורגנה העם ההביתנו מקו

 ינו להסתגר ולשהות בתוך המבנהם כאלה, עליבמקר
 יתן למצוא בחוברתים נילם הרקטות והטיועל א )פירוט
 21). יד בעמוד מספרלתלמ

 ידת אדמה או פרוץ שרפה,ים כמו: רעי חירום אחרירועבא
 ם.ית אינה הפתרון המושלבב גרותההסת

 קטות וטיליםירי ר
 טותישראל הוא ירי הרק ינתעורף מד י עליום המרכזהא

 ישמעם למצב שבו תוערוכי יםיות מוכנינו להים. עלילוהט
 את הפעולות י לעשותי, כדירי היעה מפנאזעקה המתר
 יעה.ימנע מפגהנדרשות ולה

 תוכלו לדעת מהו י ההתגוננות שבעזרתהם מפת אזוריכלפנ
 יאזור בארץ, כד ם בכלפרק הזמן שעומד לרשות כל אד

 ילתלנפ מע האזעקה ועדישגע הגן מריכנס למרחב המולה
 הרקטה.

 יע עלם להשפייים, הם עשומאחר שזמני ההתרעה קצר
 ם לנו.גן המתאיבחירת המרחב המו
 שגרה, את המרחב המוגן שלנו. ם, בעתיועלינו לבחור עוד ה

 מפת ההתגוננות
 יאפשר לנוין את משך הזמן שברשותנו שיע במפה מצ ַבֶצה

 ים וכל מרחבגן. הארץ חולקה למרחבלמרחב המו יכנסלה
 יםים שונים בצבעיעם מופי-משנה. המרחביחולק לאזור

-המשנה מוספרו בספרות,יגון ואזוריסה למיי כנעל פי זמנ
 לכל אזור מספר שונה. האזעקה תופעל באמצעות מערכת

 י מספרו של אזור המשנה.-פים ועלים במרחב המסויהצופר
 שנמצא 268 יר, שמספרוגדרה, צבעו ירוק בה משל: הישוב)ל

 ייע באמצעיופ גדרהבמרחב אשדוד.( כשתישמע אזעקה ב
י לדעת את משך הזמןבכד "268 יתוב- "אשדודהתקשורת הכ

 יכנס לאתר פיקוד העורף.לה יש העומד לרשותכם 

 ענו על השאלות הבאות:
 גוריכם, וסמנו אותו:ם מי ההתגוננות את מקובמפת אזור אתרו
 ייות/דקות כדינו עומדות לרשותנו _____ שנגורמ םבמקו

 יכנס למרחב המוגן.לה
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 כיצד בוחרים
מרחב מוגן בביתנו?

משפחתנו עומד פרק זמן מוגבל כדי להיכנס למרחב המוגן. עכשיו ברור לנו, שלרשות 
 לכך עלינו לבחור את המרחב המוגן המתאים ביותר. בהתאם 

 בעת ירי רקטות וטילים: הנחיות להתנהגות
 דקות. 10 , ממ"ק או מקלט, ולשהות בויש להיכנס לממ"דא-אמבנהאבתוך

 הקריטריונים הבאים: ברשותכם מרחב מוגן תקני, עליכם לבחור חדר בבית העונה על אם אין

 עליו להיות פנימי-אהחדראמיקום
 עם כמה שפחות קירות ככל האפשר,

 חיצוניים.

 החדר צריך להכיל כמה-אפתחים
 שפחות פתחים - דלתות וחלונות.

 את על החדר להכיל-אמחייהאמרחב
 כל דיירי הבית.

יכיל החדר לא-אהחדראריהוטאציוד/
ציוד בלתי בטיחותי כגון: דלתות זכוכית, 

בעת אירוע אריחי קרמיקה או כל ציוד שיכול ליפול עלינו או להתנפץ נברשות, ארונות גדולים, 
 במטבח כמרחב מוגן. חירום. לכן אסור לבחור בחדר אמבטיה, בשירותים או 

 שונים כגון טלוויזיה, רדיו, טלפון, מחשב על החדר להכיל אמצעי תקשורת-אתקשורתאמצעי
 שקע חשמלי. בעל חיבור אינטרנט או

 וברכב ניתן למצוא בחוברת העבודה לתלמיד הנחיות התנהגות בעת ירי טילים מחוץ למבנה
 22. בעמוד מספר

 הקריטריונים לבחירת מרחב מוגן ניתן למצוא באתר פיקוד העורף. הרחבה על



	 	

	

 

 

הבית שלנו

 ועל תכולתם. לאחר סיור בבית הגיע הזמן להתחיל לחשוב על הבית שלנו, על החדרים השונים
 המרחב המוגן שלכם. ושיחה משפחתית תוכלו לבחור את

 ענו על השאלות הבאות:

אנחנו גרים ב:

ביתאפרטיאצמודאקרקעא/אבנייןאמשותףאבקומהא

מספראהנפשותאהמתגוררותאבביתנו?

ואמקלט. א יןאממ"ד,אממ"ק א בביתאשלנואישא/

האחלופיותאמהביתאשלנו?א םאישנןאדרכיאיצי  ה

םאכן,אהיכן?

 חפץ שעלול לזוז, להישבר, ליפול או לגרום במצבי חירום המתאפיינים בהדף או בקריסה כל
 . לכן, חשוב שנכיר מבעוד מועד את המקומות בביתנו המסוכנים לנולשרפה מהווה סיכון

 במצב חירום, ואת המקומות הבטוחים בו.

שוחחו על המרחב
הביתי, על המקומות 

הבטוחים ועל 
המקומות המסוכנים, 

סיירו בבית ורשמו 
בטבלה שלפניכם 

מהם היתרונות ומהם 
החסרונות שבכל חדר 

מדף  בבית, למשל:
ספרים גבוה בחדר 
 עלול להיות מסוכן, 

 טלפון בחדר יכול
 מאוד לסייע.

בעמוד הקודם, הקריטריונים לבחירת מרחב מוגן  שימו לב!
 ועל-פיהם למלא את הטבלה.
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בחדראתונוחסר בחדראתתרונוי  תבביאיםחדר

 סלון

 שלאשינהאחדר

 שלאהשינהאחדר

 שימו לב!
 	א לאבתיםהארובב

 אושלםמאחדראקיים
 אשתחמאכלאעלאהעונה
 אלכן,אריונים.יטהקר

 את ארלבחואעליכם
 אעלאהעונהאהחדר

 ארביםאיטריוניםקר
 ר.פש האככל

חראשהבנואמהםאהגורמיםאהחשוביםאהמשפיעיםאעלאבחירתא  ל
תאכלא א ירועאשלאיריארקטותאוטילים,אובדקנו א המרחבאהמוגןאבעת
חדריאהבית,אעלינואלבחוראחדראשישמשאעבורנואחדראמוגןאבשעתאא

 חירום.
__________________________: המרחבאהמוגןאשלנואהו
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. בדרכי הביתה התרחשה 16:30 , עזבתי את המשרד בשעה 2010 בינואר 12 ביום שלישי, 
להגיע הביתה ולפגוש את משפחתי. כאשר הגעתי לכניסת השכונה, ראיתי שהמשטרה חסמה את רעידת אדמה חזקה. הכול זז סביבי, עצים קרסו, בניינים רעדו. הדבר הראשון שרציתי היה 

הטלפונים קרסו ולא הייתה קליטה סלולרית. היה לי חשוב לדעת מה קרה לבני המשפחה. ניסיתי אוכל לפגוש אותם. חבל שלא קבענו מראש מקום מפגש שיוכל לשמש אותנו במקרים שכאלו. קווי 

כיצד לחשוב תי ניסי מצבם. ומה אהוביי, נמצאים היכן ידעתי לא מדאגה, נטרפה דעתי הכניסה. 

זה היה אחד הימים הקשים בחיי, אך שוב היינו כולנו יחד, ובנס איש מיקיריי לא נפגע.להתאחד כמשפחה.  לו רק היינו חושבים מראש שמצב כזה עלול להתרחש היינו מתכוננים לקראתו. נשלחו למרכז החירום שנפתח. חזרנו למרכז החירום ושם מצאתי את אשתי ובתי. סוף סוף שבנו רבות. לבסוף כאשר הגענו נכחנו לדעת  שגם בית-החולים נפגע ברעידה, ונמסר לנו שהאנשים הדאגה לאשתי ולבתי הקטנה לא פסקה. הנסיעה לבית-החולים, מיקומן האחרון, ארכה שעות לבית-הספר. בני ואני נסענו לבית-הספר. הנסיעה ארכה שעה ומצאנו את בתי ממתינה בשער. ושאלנו אותם אם הם יודעים היכן היא נמצאת. הם סיפרו שתלמידים רבים מהשכונה חזרו הבכור מחפש אותנו. שמחתי לראות שמצבו טוב. במרכז החירום פגשנו תלמידים בגילה של בתי לשכונתי.. מיד נסעתי לשם. בין כל האנשים שהתאספו כדי לחפש את יקיריהם מצאתי את בני הודיעו על הנזק הרב שנגרם ברעידת האדמה ועל מרכז החירום לטיפול בנפגעים שנפתח קרוב הבכור מתגורר במרכז העיר, ולא היה לי שמץ ידיעה היכן הוא יכול להיות. ברדיו שברכבי אחותה הגדולה הייתה בבית-הספר, אך בשעה זו הייתה אמורה להיות בדרכה הביתה. בני לחשוב היכן הם נמצאים בשעה כזו. בתי הקטנה נסעה היום עם אשתי לבדיקה בבית-החולים. 
 

עוזבים את הבית

במצבי חירום מסוימים נאלץ להתפנות מביתנו. פינוי משמעו עזיבת הבית או אזור מסוים בגלל 
יכול להתרחש בעת שרפה גדולה, סכנת חיים האורבת לנו בהם, ומעבר למקום בטוח. אירוע כזה 

מראש את המעבר למקום שאליו נתפנה, ובכך לחסוך בלבול רעידת אדמה ועוד. חשוב לתכנן 
 בעת הפינוי. ולחץ 

 לקרות?אצפויאומהאשוניםאהחירוםאבמצביאהמשפחה	א תימצאהיכןאשבו, ִח
 אדמה, וחוותה לא מעט כדי לשוב ולהתאחד. ראו סיפור אמיתי על משפחה שהתנסתה ברעידת ִק
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 חומר למחשבה:
 אהםאלעיתיםאך אבבית,איחדאשוהיםאהמשפחהאבניאלעיתים

 אפשר מת	א לאחירוםאובעתאשוניםאבמקומותאמפוזרים
 אתקרוס.אהטלפוניםאורשתאיתכןאהביתה.אלהגיעאלהם
 מפגש.אמקומותאעלאש מראלהחליטאצריךאכזהאבמצב

 בחירת מקומות
מפגש:

 אם אנחנו כמשפחה היינו 
 מקומות צריכים לקבוע

מפגש, אחד בתוך איזור
 המגורים ושני מחוצה לו 

 שהאזור יהיה נתון )במידה
בסכנה( היינו בוחרים את

 המקומות הבאים: 

משחקים( מפגש באזור המגורים )כמו בית של חבר ברחוב סמוך או גן מקום
___________________________________ 

מקום מפגש מחוץ לאזור המגורים )הפארק או בית הספר שבמרכז היישוב, מחוץ לשכונה):
___________________________________

 קשר, שבאמצעותו יוכלו בני המשפחה ליצור קשר ביניהם ולהשאיר אצלו בחרו אדם, איש 
שכנה בבניין אשר נמצאת שבו כמשפחה, מיהו איש הקשר המתאים ביותר )למשל, ִהודעות. ח

 שגרה בבניין סמוך(. בביתה ברוב שעות היום או חברה 

 איש הקשר של משפחתנו ומספר הטלפון שלו:
שם: __________

 מספר טלפון: ___________ 
נוסף: ___________ מספר



 

	 	

	 	 	

 	

 
	 	
	

 רעידת אדמה 

רעידת אדמה היא תופעת טבע שכיחה בכדור הארץ, ורבים הסיכויים שאירוע כזה יתרחש
 גם במדינתנו בעתיד הנראה לעין. עלינו להבין היטב כמשפחה את הסכנה שברעידת אדמה 

 פתאומית וללמוד את כללי ההתנהגות לפני שהיא מתרחשת כדי שנהיה מוכנים לקראתה.

 כללי התנהגות בזמן רעידת אדמה:
 מבנהאבתוךאשהייהאבעת

 ברו במהירות למקום ִאם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם, ע
 בטוח – על-פי סדר העדיפויות שלפניכם:

 – צאו מהמבנה אל שטח פתוח. שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות
 מיועד בעיקר לשוהים במבנה חד-קומתי או בקומות התחתונות.

-אבמהירותאמהמבנהאת לצאניתן	א לאם
 היכנסו למרחב המוגן )ממ"ד(. יש להשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.

- מוגןאמרחבאין ואבמהירותאמהמבנהאת לצאניתן	א לאם
 צאו אל חדר המדרגות, ואם ניתן, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

 המוזכרותאהדרכיםאאמשלושאחת אפיאעלאלפעולאיכוליםאאינכםאם
 פסו מחסה מתחת לרהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי. ִת

 אועלאדמה אתרעידאעלאהסברשימו לב !
 אים נמצאתם שאבמקרהאתתנהגוההאכללי
 א למצואתוכלואלמבנהאמחוץאואכבבר

 60-61.אמספראבעמודאתלמידלאתרבחוב

 כאשר תתרחש רעידת אדמה המקום המוגן ביותר
עבורנו כמשפחה כשאנו בבית הוא:
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נקודות חיבור בבית

כתוצאה מהדף או מקריסה, גובר הסיכון הנובע במצבי חירום שבהם פרצה שרפה ונגרמו נזקים 
מים, או מן החשש להתחשמלות. מדליפת גז או 

מנת למנוע את ברז הגז או המים ולנתק את זרם החשמל, על במקרים כאלה אנו נדרשים לסגור 
היכן נמצא כל אחד מהברזים או המפסקים. את החמרת המצב. חשוב שנדע מראש בעת שגרה 

 ידעו ויוכלו שמבוגר כלשהו יבצע פעולות אלה, אך חשוב שכל בני המשפחה במידת האפשר רצוי 
לכוונו אל מקומם.

 נמצא בו כל אחד מהם: ערכו סיור בביתכם ורשמו היכן 

ספקהאשלאהמים,אהחשמלא ניתוקאמקורותאה לב! שימו
םאהתעורראחשדאשהמערכותא א ךאורק א והגזאיעשה

חראסגירתא ואשכוחותאההצלהאהורואעלאכך.אל נפגעוא
שיאנדרשאמומחהאכדיאלהשיבואלפעולה. ברזאהגזאהר

שי אמפסקאהחשמלאברזאהגזברזאהמיםאהר
שי  הר



		

 

 ציוד חירום

 םיים חיונישירות יםיניו זמיווצר מצב שבו לא יהלה ם ולאחר אסון עלולירוח בזמן
 ם,ימוירור/ חם, קים זורמי: מוןיהם כגם מאלינו כמובניינים בעגרה ונראם בעת שישפועל

 נים ועוד.טלפו

 י שרצוי לאכסנם במרחב המוגן.יוד הבסיסי הצטשל פרי מלצתימה מולפניכם רש

 י אש(יבויוד כגרות )למעט צם לעת הסתי וגינוגם לעת פ יודינו צינו היוד שלפנהצ
תבביאוןחס האםמקו תבבי	א נמצאהפרטיםאם ה  רושהדאודהצי

 םיישם אימכמס ילוםצ

 יו\עי תקשורת: רדאמצ
 זיה\מחשבויטלוון\טלפ

 םמי
 ריזות סגורות:בא מזון

 םפיטים, חריימוש
 םנישימת טלפור

 ם\פנס וסוללותירותאורת ח
 ערכת עזרה ראשונה

 מןאת הז עימוינם שיחפצ
 ון:גהייה כקלו את השוי

 םנים, ספרייתום, עימשחק
 ניותחיו תרופות

 םחירו לשעת יקת
 גוד להחלפהיב

 כסף
 וי אשכיב ציוד

 גן(ימצא במרחב המוי)
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 חלוקת תפקידים
בין בני הבית

ההיערכות למצבי החירום עוד בזמן שגרה כוללת את חלוקת התפקידים בין כל בני המשפחה. 
 חלוקת תפקידים מסודרת תוביל את משפחתנו להתמודד עם מצב החירום בצורה טובה יותר. 

 היא תיצור סדר, תפחית מן הלחץ ותעניק תחושה של שליטה.

 .חלקו את התפקידים השונים בין בני הבית בצורה מסודרת
 קיד כלשהו.יש לוודא שלכל אחד מבני הבית תפ

ידי-עלאוצעיב  תפקידה
גמה:)לדו חירום. בשעת סכנה להוות םהעלולי יםבחפצ יפולט

 םים שעלוליחפצ םים, מדף עגלגללנעול את ה יש מקרר - 
 )וגןרחב המיפול במל
 בבית בזמן שרפה הגז י מפסקיבוכ

 גןרחב המויוד למימת הצרש י-פידות עליהצט
 ירוםם לשעת חיימת טלפונהכנת רש

 וברת(שבסוף הח אפשר למלא את הרשימה)
 יועדגן המרחב המונמצא המ יכןבני המשפחה ה יידוע כל

 םיילטו טותי של רקיר בעת למצב החירום
 יותרב יכן נמצא האזור המוגןי המשפחה הבנ יידוע כל

 ידת אדמהקב רעם ענגרם שירוצב החיועד למהמ
 קח אותו?י יי? מינום למקרה של פחרו יקין תיכ ימ

 גןרחב המוי תקשורת במצעאמ הפעלת
 טלוויזיה ועוד( ,יו)רד

 יי להודיע על שלומם של בנבני המשפחה כד םירת קשר עיצ
 םיאחרפחה ההמש

 יינובע"ח בעת פ יחתגן לקרחב המום למייי החבעל הכנסת

 אהמשפחהאמבניאחד אכלאעל לב!שימו
 ם.שנייאו אחד אתפקידאתלפחואלקבל



 
	 	

	

 
 

שכנינו ואנחנו

למנוע לעיתים מכוחות הביטחון את האפשרות מלהגיע הנסיבות השונות במצבי חירום עלולות 
שוהים כדי לעזור לנו. השכנים, בוודאי. למקום שבו אנו 

הפעולה עם סיוע ראשוני, וכך גם אנו, נוכל לסייע להם. לכן, שיתוף הם אלה שיוכלו לתת לנו 
את הצרכים המיוחדים של שכנים, אם הם השכנים חיוני ועשוי להציל חיים ורכוש. עלינו להכיר 

יש להכיר קטנים ועוד. כך נוכל לעזור להם במידת הצורך. באותה מידה נכים, קשישים, ילדים 
 בהתאם למצב החירום שבו אנו נמצאים. את כישוריהם של השכנים כדי שנוכל להסתייע בהם 

 ות: הבאלות השאעלאוענואחשבו

 מי הם השכנים שיכולים לסייע לנו במצבי חירום?
 את הטבלה בהתאם לשכנים הגרים לידכם. מלאו

 אכולי	א והאכיצד
 לנו?אלסייע

 אוםחיראמצביאילו ב
 אלסייעאכולי	א וה

 לנו?

ועמקצ  ריםמגואמקום
 דירה(אומספר,ארחוב)

 כנההשאכן\השאשם

 השכנים שעלולים להזדקק לעזרה וכיצד ניתן לעזור להם? מי הם
לו?אלסייעאוליםכיאונ איצדכ  אזקוק	א הואועמד

 ע?לסיו
 יםרמגואוםמק

 דירה(אומספר,ארחוב)

 א\אכןהשאםש
 כנההש

 יתן לתלות על לוח המודעותנ םים השונירוי החיערך לקראת מצבין להיי הבניריע לדייי שתוכלו לסכד
 ייר םיהינירום, ובח ייערכות למצבם בהים העוסקים המשותף, דפיגורין המם או בבנייכגורם מבמקו

 יד או באתר פיקוד העורף.ידת האדמה. תוכלו למצוא אותם בחוברת לתלמם ורעיליטרקטות ו
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 חיות המחמד שלנו
 בעת חירום

בחיי השגרה
 להביא ןאם נית ת, ובדקו מראשתתבקשו להתפנו תכננו מראש היכן בכוונתכם לשהות אם 

לשם את חיות המחמד שלכם.

לטש מקרכם שיכולים לשמבאזו רשימת מקלטים ומרפאות וטרינריות הנמצאים הכינו 
 בעת חירום. לחיות 

 מרום. שמזהים של משפחתכם ההפרטי הקפידו להצמיד לכל חיה קולר שעליו מצוינים
 החיים. אצלכם תמונה עדכנית של בעל

 יודנה וצם, ערכת עזרה ראשו, מיאוכל הכינו מראש ערכת ציוד לחיית המחמד שתכלול:
נוסף נדרש.

ם.עדרו מן הבית בזמן מצב החירותכנית למצב שבו תי תכננו 
 צורך בכך. אם יהיה שלכם ואף יפנה אותה, שמישהו ידאג לחיית המחמד ודאו 

בעת חירום
 ם.עבור ודאגו לאוכל ולמים תכם,את חיות המחמד א בזמן כניסה למרחב המוגן הכניסו 

אם המצב יהיה מסוכן עבורכם - השתדלו לקחת את החיות אתכם.  בזמן פינוי,
גםאבעבורם. מסוכן הוא יהיה



	 	
	

 	

 

	 	
 

	 	 	
 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 הצילו את המצב

 והכנתם התכוננתם םקו אבד דה שביצעתם,לאחר העבו
 .םרוחי ראוי את משפחתכם למצביכ
 אתבעאם.-יווםהיאבחייאתרחשלהאוליםהעלאוםחיראמצביאתר תמאה הבאהטבלהא.1

 אם תבהאהטבלהאת אשלימוהאלעזרה.	א ולקרואתוריזבזאוללפעאםעליכאתורחשתהה
 בעמודאהמופיעיםאהטלפוניםאמספריבאשותמהשאם.רי תוהמאםרוהחיאלמצבי

 הקודם.

המספר?אמה תקשר?נאלמי  רה?קאמה

102 מכבי אש  פרצה בקומה הראשונה בבניין שרפה

 ועיקם את רגלו השכן נפל במדרגות

 מדורת ל”ג בעומר התפשטה לשדה
 קוצים הסמוך לבתי השכונה.

 שיחקנו כדור רגל במגרש ופתאום
 רעידת אדמה אירעה

 נמצא תיק ללא בעלים בתחנת
 האוטובוס

 נפל וחסם את הכניסה לרחוב עץ

 הספרנפלה רקטה בסמוך לבית-
בעיר

 קיים צורך לברר דרכי התגוננות בעת 
 של רקטות ושל טילים מתקפת ירי

חברת הגז:  גז דלף ממיכל הגז בבניין

 הולכת רגל נפגעה ממכונית

 אשלאבביתאהמוגןאהמרחבאמהואציינואהמוגן,אהמרחבאשלאפיינים המאת אשלמדתםאחר לא.2
 הצעתכם!אעלאלהםאוספרואהתקשרוא?חר אמשפחהאקרובאו אשלכם	א וסב	א סבת

 אולפתעאשונה הראבקומהאבמסעדהאמשפחתיתארוחה אמצע באו תימצאם אתעשואמהא.3
 דמה? ארעידתאתתרחש
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______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 כמה נקודות למחשבה

 החירום?אמצביאת לקראיותראמוכניםאמרגישיםאתם אמידהאיזו בא.1
 מידה מועטה מאוד מידה מועטה מידה בינונית מידה רבה מידה רבה מאוד

1 2 3 4 5 

 __________________________________________________________אפרטו

 החירום?אמצביאת לקראמוכנהאשמשפחתכםאמרגישיםאתם אמידהאיזו בא.2
 מידה מועטה מידה מועטה מידה בינונית מידה רבה מידה רבה מאוד

31 2 4 5 

 __________________________________________________________ פרטו

 שונים?האוםהחיראבמצביאהמוגניםאהמרחביםאים נמצאכןהיאיודעיםאהמשפחהאבניאמידהאיזו בא.3

 מידה מועטה מידה מועטה מידה בינונית מידה רבה מידה רבה מאוד
1 2 3 4 5 

 __________________________________________________________ פרטו

 ועכשיו רק לכם/ן, תלמידי/ות כיתות ה':
 ארום?חיאבמצבאתךו אלסובביםאו אתךלמשפחאלסייעאכל/יתושאש/המרגיאת/ה אמידהאויז בא.1

 כיצד?
 מידה מועטה מידה מועטה מידה בינונית מידה רבה מידה רבה מאוד

______________________________________________________________ 31 2 4 5 

 אמשפחתיתאחירוםאתכניתאבהכנתאלמשפחתךאשסייעתאמרגיש/האת/ה אמידהאיזו בא.2
 בעתיד?אלכםאשתעזור

 מידה מועטה מידה מועטה מידה בינונית מידה רבה מידה רבה מאוד
31 2 4 5 

לשאלות נוספות, רעיונות, הערות ועוד
 104 מספר הטלפון של פיקוד העורף טלפון 



 

	 	

 גזור שמור!

 , לכן, חשוב שנדעחירום עלולים להתרחש כאשר האנשים הקרובים לנו לא ישהו בקרבתנו מצבי
 כיצד ליצור עמם קשר במקרה הצורך.

 את הטבלה שלפניכם ורשמו את מספרי הטלפון של האנשים השלימו
 אליכם. הקרובים

תהערו וןטלפאמספר  שם

 טלפון בבית

 אבא פלאפון

 אבא בעבודה

 אימא פלאפון

 אימא בעבודה

 אחי

 אחותי

 סבתא וסבא

 דודה ודוד

 השכנים ממול

 בית-הספר

 רופא המשפחה

 מספרים חשובים נוספים:

ינטרנט האתר וןטלפהארמספ  הארגון

www.police.gov.il 100  משטרה

www.mdais.org 101  מגן דוד אדום

www.102.gov.il 102  מכבי אש

106/107/108  מוקד חירום עירוני

www.oref.org.il 104  מרכז מידע- פיקוד העורף
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משפחת:ל

ועכשו רק לכם

תעודה זו מוענקת 

על  
השתתפותה בהכנת

עת חירום, נית לתכ

על מוכנותה למצבי החירום ה
עלולים

לפקוד אותנו, 

על הכנת המשפחה ב
זמן שגרה כך

שתוכל להתמודד ב
עת האמת. ש
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