הנחיות התגוננות
"מצב מיוחד" בעורף הוגדר עד טווח  40-50ק"מ מגבול
רצועת עזה .הנחיות המיגון נקבעות ע"י מפקד פיקוד
העורף ,לאור הערכות מצב משותפות עם כלל גורמי
הביטחון.
ההנחיות יופצו ע"י מחוז דרום פיקוד העורף באמצעות קציני
הביטחון של הרשויות  .הנחיות יועברו גם באמצעי
התקשורת השונים.

לשאלות וברורים,
מומלץ לפנות למוקד מידע ארצי של
פיקוד העורף בטלפון 104
או האתר האינטרנט של פיקוד העורף:

www.idf.il/oref
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 .1פריסת המקלטים הציבוריים בעומר
וחלוקת רחובות
מקלט ברח' שקמה :12
־ דיירי רחוב אשל .52-70 37-55,
 דיירי רחוב שקמה .9-29 6-26, דיירי רחוב רותם .12-28מקלט במשעול שקמה:
 רחוב אשל .2-50 1-35,מקלט ברחוב תמר מול בית :32
 דיירי רחוב תמר  1-43, 2-48,רחוב אשל )שני הצדדים(עד פינת תמר.
מקלט ברחוב פלפלון מול בית :22
 דיירי רח' פלפלון ) 36-1שני הצדדים(. דיירי רח' עדעד .31-1מקלט ברח' מרגנית/חצב:
 דיירי רחוב מרגנית ) 35-1שני הצדדים(. דיירי רח' חצב  .22-2כולל חצב .5,7,9 .2בעומר ,טווח זמן הגעה למקלט ,מרחב מוגן
הוא עד  90שניות.
 .3הנחיות לשוהים במבנה עם ממ"ד:
 -להכנס מיד לממ"ד ולסגור את חלון הפלדה והדלת.

דפוס נח מדיה ,טל' 6234114

 .4במבנה ללא ממ"ד:
 להכנס לחדר פנימי ,מינימום קירות חיצוניים. באין חדר כזה יש לצאת לחדר מדרגות. בחדר הנבחר לסגור את הדלת ואת החלונות ,לשבתעל הרצפה בצמוד לקיר פנימי תחת לקו החלון.
 דיירי הקומה העליונה במבנה ללא ממ"ד ,יצאולחדר מדרגות וירדו קומה אחת.
 השוהים במבנה מבנייה קלה שאין ברשותם ממ"דיכנסו לחדר פנימי וישכבו על הרצפה.

בזמן אזעקת אמת
 .5לשוהים מחוץ למבנה :בשטח בנוי ־ כניסה למבנה
סמוך בזמן הקצר ביותר ולפעול עפ"י הנחיות לשוהים
במבנה.
בשטח פתוח ללא מבנה זמין ־ ניצול תנאי השטח,
שכיבה על הקרקע ולהגן על הראש בידיים.
 .6לנוסעים ברכב :לעצור בצידי הדרך ,לצאת מהרכב
ולהיכנס למבנה או מחסה קרוב .במידה ולא ניתן ־
יש לעצור בצד הדרך לצאת מהרכב ולשכב על הארץ.
 .7מדיניות שחרור ממיגון :לאחר האירוע ,ניתן לצאת
ממיגון לאחר  10דקות ,באם לא ניתנה הוראה אחרת
ו/או אזעקה נוספת )עולה יורדת(
 .8מוסדות חינוך :הכניסה למרחב מוגן  /הכי מוגן
שיש תתבצע ע"פ זמני ההתרעה שנקבעו
) 90שניות( ע"פ סדר העדיפויות הבא :מקלט ,מרחב
מוגן ,כיתה.
אם תהיה החרפה במצב ,יינתנו הנחיות בהתאם.
 .9מידע חיוני לתושב :במסגרת ההכנות של העורף
לשעת חירום ,ועל פי הנחיות פיקוד העורף,
התושבים נדרשים להכין בקביעות את המקלטים
הפרטיים שברשותם ולפעול באופן רציף לתקינותם
תחזוקתם וכשירותם לשעת חירום.
הכנת ציוד בסיסי במקלט:
תאורת חירום או פנס עם סוללות.
מלאי מזון  -רצוי מוצרים המוכנים לאכילה כגון:
מזון משומר ,חטיפים וכו'.
מיכל מי שתיה או בקבוקים סגורים )לרענן כל 3
חודשים( ,רדיו עם סוללות וסוללות רזרביות ,ערכת
עזרה ראשונה ,מטף כיבוי ,עיתונים ,ספרים,
צעצועים ,משחקים לילדים.
פנקס טלפונים חיוניים ,מאוורר חשמלי ־ רצוי
דלי לאשפה ,שקיות ניילון.
 .10מוקד  106עומר ירכז פניות של תושבים עם
מוגבלויות פיזיות ,אשר יהיו זקוקים להתניידות
בשעת הצורך.

המועצה המקומית עומר
המחלקה לביטחון ושעת חרום

אם נתכונן
נדע להתגונן!
רעידת אדמה/אזעקת אמת

כיצד להתכונן לרעידת אדמה

כיצד להתכונן לרעידת אדמה

כיצד להתכונן לרעידת אדמה

כיצד להתכונן לרעידת אדמה

תושבים נכבדים,

כוחות ההצלה יתקשו להגיע לכל האזורים הפגועים ועל
אחת כמה וכמה לכל בית.
הכנת תיק לשעת חירום תאפשר לאוכלוסיה להתקיים
במשך  24עד  72שעות ועד שתגיע עזרה.

אחרי הרעש

מידע חיוני לתושב

במסגרת הערכות הרשות המקומית לאירוע של
רעידת אדמה )לא עלינו( להלן מספר הנחיות שגובשו
יחד עם המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
רעידת אדמה בפני עצמה הינה תופעת טבע ,בשום אופן לא
אסון .מעשי אדם או מחדליו הם אשר הופכים אותה לאסון.
כאשר רעידת אדמה תוקפת אוכלוסיה בלתי מוכנה  ,היא
מחוללת אסון פתע רב נפגעים )אפר"ן( .אנשים נקטלים,נלכדים
בהריסות  ,נפצעים .בתים נהרסים ורקמת חיים פיזית  ,נפשית,
חברתית  ,כלכלית  ,סביבתית ותשתיתית משתבשת לשבועות,
לחודשים או לנצח .
כאשר רעידת אדמה תוקפת אוכלוסיה מוכנה  ,נזקיה מוגבלים
ונסבלים .
מומחים סבורים שרעידת אדמה שתחולל אפר"ן ,עלולה
להתרחש בישראל בעוד שניות בסיכוי זהה לכך שתתרחש בעוד
עשור או יובל .לכן דחוף להיערך .סברה זו נשענת על תצפית
לפיה במקום בו התרחשה רעידת אדמה בעבר ,תתרחש רעידת
אדמה נוספת ,בעוצמה זהה.
בישראל התרחשו בעבר רעידות אדמה  .בלתי אפשרי לחזות
מתי ,היכן ובאיזה עוצמה תהיה רעידת האדמה הקטלנית הבאה,
למרות שניתן לחזות שתתרחשנה ולשער את עוצמתן.

כיצד להתכונן לרעידת אדמה
במשפחה

יש לאתר מקום בטוח בבית ,רחוק מקירות חיצוניים.
יש להראות לכל בני המשפחה היכן נמצאים המפסקים
הראשיים של החשמל ,הגז והמים ,וכיצד לסגור אותם
יש לפנות את יציאות החירום.
רצוי לקבוע מקום מפגש עם בני המשפחה למקרה שהרעש
יתרחש כאשר אתם נמצאים במקומות שונים.

הכנת הבית בשגרה

יש לוודא תקינותם של חיבורי החשמל  ,הגז והדלק  .דליפה
בעת רעידת אדמה עלולה לגרום לשריפה .
נוזלים דליקים או רעילים ,כמו צבעים וחומרי ניקוי  ,יש להחזיק
בכלים סגורים רחוק ממקור חום.
החזיקו בהישג יד מטף כיבוי אש.
יש לקבע לקירות ספריות ומדפים.
יש לנעול את דלתות הארונות כדי למנוע נפילת חפצים )כלי
זכוכית(.
מינעו תזוזת מכשירים כבדים )מכונות כביסה  ,מקרר וכו ( ע"י
נעילת הגלגלים.
יש להניח חפצים כבדים במקומות נמוכים .
יש לתמוך היטב דודי חימום ,מזגנים ,אנטנות ,דודי שמש
וארובות ולקבע מרזבים ,רעפים וסככות .

הכנת תיק לשעת חירום

היו מוכנים לרעידות משנה ־ הן עלולות למוטט
מבנים שנחלשו ברעידה הראשונה.

התיק יכלול:

פנס ורדיו מופעלים בסוללות ) כולל סוללות רזרביות (
מלאי מים ומזון משומר ל ־  3ימים )יש להחליף את המים כל
 3חודשים(.
ערכת עזרה ראשונה ובה משחה אנטיביוטית ,משככי כאבים,
תמיסת חיטוי ,חומרים לחיטוי מים ,תחבושות ,אגד מדבק,
חוסם עורקים ,סד ,תרופות הנמצאות בשימוש בני הבית באופן
קבוע ,משקפיים רזרביים ,מסמכים רפואיים וכד'.
בגדים ,מסמכי זיהוי וכסף.
גפרורים ,נרות ,סכין רב שימושי ומוצרי נקיון אישי.
ציוד מיוחד לתינוקות.

התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה
כשנמצאים בתוך כיתה/מבנה/משרד ,ומתרחשת רעידת
אדמה ,יש להגיע בתוך  15שניות למקום הבטוח על פי סדר

אין לחזור לבתים גם אם הם לא נפגעו ברעידה הראשונה.
אם יש בקרבת ביתכם שטחים פתוחים ־ צאו אליהם.
התפנו מהאזור לפי הוראות כוחות ההצלה  .על פי הצורך
תפונה האוכלוסיה למתקני קליטה  ,שיוקמו לצורך זה.
אל תנסו להזיז פצועים קשה אלא אם הם בסכנה מיידית
מפגיעה נוספת .
בעת הפינוי רצוי לדווח לבני המשפחה על מקום הימצאותכם,
השתמשו בטלפון לשיחות חיוניות בלבד.
בעת ההתפנות אין לעבור דרך מבנים הרוסים.
יש להיזהר מחוטי חשמל קרועים .
יש להימנע משתיית מים ממקורות לא מזוהים.
האזינו לרדיו שברשותכם לקבלת מידע והנחיות מגורמי
הביטחון והרשויות המוסמכות .

העדיפות הבא:

יציאה לשטח פתוח * אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך  15שניות,
צא החוצה לשטח פתוח והתרחק מבניינים ,מכבלי חשמל
ומעצים.
יציאה לחדר מדרגות * אם לא ניתן לצאת בתוך  15שניות לשטח
פתוח ,יש לצאת לחדר מדרגות ,ולהמשיך לנוע בתוכו עד ליציאה
מהמבנה החוצה לשטח הפתוח.
כניסה למרחב מוגן * אם לא ניתן לצאת לחדר מדרגות בתוך
 15שניות ,יש להיכנס לתוך המרחב המוגן הסמוך )ממ"ד ,ממ"ק,
ממ"מ(.
כניסה תחת שולחן * אם לא ניתן לצאת בתוך  15שניות לאחד
משלושת המקומות הבטוחים שפורטו לעיל ,יש לתפוס מחסה
תחת שולחן.
אין להשתמש במעלית.
מייד עם סיום רעידת האדמה כבו כל אש דולקת ,נתקו את
החשמל ,המים והגז.
אם אתם בכיסא גלגלים נעלו אותו והגנו על ראשכם .
אם אתם מרותקים למיטה בעת הרעש הגנו על הראש בעזרת
כרית.

בחוץ:

יש להתרחק ככל האפשר ממבנים .חפשו שטח פתוח.
היזהרו מחפצים נופלים ,קירות רעועים ,שברי זכוכיות ומחוטי
חשמל קרועים .אם אתם על חוף הים ,התרחקו למקום גבוה
מחשש לנחשול ים.

ברכב:

עצרו מייד וחכו בתוך הרכב עד שהרעש יפסק .המכונית מגנה
עליכם .אם אתם מתחת לגשר  ,על מחלף ,ליד עצים או בקרבת
בתים נסו להתרחק ברגל .התרחקו מכבלי חשמל קרועים .הכינו
ברכב תיק עזרה ראשונה וציוד חירום .

הנחיות המועצה תינתנה באמצעות
מערכות כריזה ניידות באשר ל :
 אזורי סיוע לאוכלוסיה . נקודות עזרה ראשונה וטיפול רפואי מיקומו של מרכז ההפעלה בחירום -הנחיות כלליות .

מוכנות המקלטים הפרטיים לשעת חירום :במסגרת ההכנות
של העורף לשעת חירום  ,ועל פי ההנחיות של פיקוד העורף
התושבים נדרשים להכין בקביעות את המקלטים הפרטיים
שברשותם ולפעול באופן רציף לתקינות תחזוקתם וכשירותם
לשעת חירום .
לפניך ההמלצות להכנת המקלט שבבית מגוריך :
לנקות את המקלט ולאווררו ובתוך כך לפנות ציוד כבד ומיותר.
לבדוק את תקינותן של מערכות האוורור ,המים ,הביוב
והחשמל.
להסדיר את דרכי הכניסה והיציאה ,ואת יציאות החירום.
להוציא חומרים דליקים.
לבדוק את תקינות הדלתות ,חלונות ההדף והגומיות מסביב.
יש לוודא כי גודל המקלט ומספר מקומות הישיבה מותאמים
למספר השוהים בו.
יש לפנות חפצים כבדים ושבירים מן הקירות ומן המדפים.

הכנת ציוד בסיסי הכולל:
תאורת חירום או פנס עם סוללות .מלאי מזון ־ רצוי מוצרים
המוכנים לאכילה כגון :מזון משומר ,חטיפים וכו'.
מיכל מי שתיה או בקבוקים סגורים ) לרענן כל  3חודשים(.
רדיו עם סוללות וסוללות רזרביות .מכשיר טלויזיה ורדיו ־ רצוי.
ערכת עזרה ראשונה  .מטף כיבוי אש.
עיתונים ,ספרים  ,צעצועים ,ומשחקים לילדים .פנקס טלפונים
חיוניים .מאוורר חשמלי ־ רצוי.
דלי אשפה ושקיות ניילון לפסולת.

לשאלות ולברורים ,מומלץ לפנות למוקד המידע
הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 :מידע נוסף
באתר פיקוד העורףwww.idf.il/oref :
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