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מסרים

ל רואה בחומרה רבה את פעילות הטרור כנגד ישראל והוא ערוך ומוכן לפעול בנחישות ככל "צה-( אופן ניהול שגרת החיים)רקע ומדיניות •

מערב  , מערב לכיש, עוטף עזה: פיקוד העורף הפיץ הנחיות באזורים הבאים. נגד ניסיונות לפגיעה באזרחי ישראל וריבונותה, שיידרש

הזינו את שם היישוב  , לאפליקציית פיקוד העורף או לפורטל החירום הלאומיהיכנסו .שפלה ודן, השפלהדרום , מרכז הנגב, לכיש, הנגב

.ובדקו מה ההנחיות אצלכם

פיקוד העורף מספק התרעה והנחיה אישית לכל אזרח ובמגוון  . לכל יישוב אזור התרעה משלו–אישית בכל מקום בו קיימת סכנה התרעה •

הורידו את אפליקציית פיקוד העורף וודאו שאתם יודעים מה זמן הכניסה שלכם למרחב . אמצעים בכל מקום בו נשקפת סכנה לאוכלוסייה

.  המוגן בקבלת התרעה

פיקוד העורף מספק לכם התרעה והנחיה מצילת חיים בכל מקום בו אתם שוהים באמצעות צופר -אישי , ביתי, ציבורי: צופרים3אחד לכל •

(.  אפליקציית פיקוד העורף)וצופר אישי ( פורטל החירום הלאומי)צופר במרחב הביתי , (צופרי פיקוד העורף)במרחב הציבורי 

בחירת מרחב מוגן בהתאם להנחיות מקטינה משמעותית את הסיכוי להיפגע מרקטות  -מרחב מוגן בהתאם להנחיות תגן עליכם בחירת •

.  עבורכם' המרחב הכי מוגן שיש'ודאו שאתם בוחרים את . ומרסיסים ובכוחה להציל את חייכם

תוך התחשבות במיגון  " הכי מוגן שיש"הנחיות פיקוד העורף מאפשרות לכל אחד לבחור מרחב מוגן על פי -לכל אחד קיים מרחב מוגן •

סדר העדיפות בבחירת מרחב מוגן נקבע לאחר בחינה מעמיקה והוכח כקריטי במתן  . זמן הכניסה למרחב המוגן ומאפייני המשפחה, הקיים

.מענה הגנתי מיטבי לאזרח מפני איום הרקטות והטילים

מטח רקטות יכול לכלול . דקות כדי להתגונן ממטח של רקטות ומשברי יירוט10במרחב המוגן יש להמתין -לא פחות , דקות10ממתינים •

פרק , בנוסף. ייתכן שהאיום טרם חלף, מספר רב של רקטות שמשוגרות בהדרגה ולכן גם אם ראיתם או שמעתם יירוט או נפילה של רקטה

.הזמן שלוקח לשברי יירוט ליפול אל הקרקע עלול להימשך דקות ארוכות ולסכן את מי שיוצא מהמרחב המוגן לפני חלוף הסכנה



מסרים

אין שינוי בהנחיות לציבור או באופן מתן ההתרעה בעקבות  -ל אינן מהוות תחליף לקיום הנחיות פיקוד העורף "מערכות ההגנה של צה•

המערכות אינן נותנות מענה הגנתי מלא לירי ולכן יש להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהקפיד על זמן  . ל"פעילות מערכות ההגנה של צה

.דקות במרחב המוגן מרגע קבלת ההתרעה10המתנה של 

פי ההנחיות הצילו את חייהם  -אנשים שנהגו על, ובמבצעים קודמיםבהסלמותכפי שנוכחנו -הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים •

.  דקות10פי הזמן העומד לרשותכם ולהמתין -בקבלת התרעה על ירי רקטות יש להיכנס למרחב המוגן על. וחיי משפחותיהם

בפורטל החירום הלאומי  : ניתן לקבל את כל המידע בפיקוד העורף-כל המידע שאתם זקוקים לו בשעה זו בפלטפורמות פיקוד העורף •

לטלפון  ווטסאפבאמצעות הודעת טקסט או , 104במוקד הטלפוני שמספרו , באפליקציית פיקוד העורף,oref.org.ilבכתובת

.ובטלגרםבטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוקובעמודים הרשמיים , 052-9104104



תוצריםרשימת

במבנההנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה –סרטון •

ברכבהנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה –סרטון •

בשטח פתוחהנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה –סרטון •

מוגןנבחר מרחב כיצד –סרטון •

בחירת מרחב מוגן–אינפו •

בחירת מרחב מוגן בבניין–אינפו •

בטוחההליכה –לדיגיטלפוסטים•

העורףאפליקציה פיקוד –פוסט •

התרחקות מרסיסים–פוסט •



במבנההנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה -סרטון

العربية РусскийEnglishעברית

דקות10ולהמתין בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו 

הנחיות לשוהים במבנה

מרחב מוגן  )ק "ממ, (מרחב מוגן דירתי)ד "יש להיכנס לממ

חדר מדרגות פנימי  , מקלט, (מרחב מוגן מוסדי)מ "ממ, (קומתי

.  לסגור את הדלת ואת החלונות, או חדר פנימי מוגן

90-הידית בלסגור את הדלת ולנעול אותה על ידי סיבוב יש 

מעלות ולוודא שחלון הפלדה החיצוני וחלון האלומיניום הפנימי  

.סגורים

https://drive.google.com/file/d/1GU-kF_jbXU8ayYab4gTm9lFka0rUMw-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GU-kF_jbXU8ayYab4gTm9lFka0rUMw-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eMDy3famdGAVE9OcW0vasd3fHwFVc_uC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eMDy3famdGAVE9OcW0vasd3fHwFVc_uC/view?usp=sharing


ברכבהנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה -סרטון

العربية РусскийEnglishעברית

דקות10ולהמתין בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו 

לנוסעים ברכבהנחיות 

.  לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה קרוב, לעצור בצד הדרךיש 

יש -אם לא ניתן להגיע למבנה תוך הזמן העומד לרשותנו 

לשכב על הקרקע ולהגן על הראש  , לצאת ולהתרחק מהרכב

. באמצעות הידיים

,  יש לעצור בצד הדרך, במקרה שלא ניתן לצאת מהרכברק 

.דקות10להתכופף מתחת לקו החלונות ולהמתין 

https://drive.google.com/file/d/1GU-kF_jbXU8ayYab4gTm9lFka0rUMw-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GU-kF_jbXU8ayYab4gTm9lFka0rUMw-S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9xkX5lU6DMtMKltq2gAMlPhXMBVM6bM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9xkX5lU6DMtMKltq2gAMlPhXMBVM6bM/view?usp=sharing


בשטח פתוחהנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה -סרטון

العربية РусскийEnglishעברית

דקות10ולהמתין בעת קבלת התרעה יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן העומד לרשותנו 

לשוהים בחוץהנחיות 

.יש להיכנס למבנה קרוב-בשטח בנוי 

יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש  -בשטח פתוח 

.באמצעות הידיים

הדף הפיצוץ מסכן  , בעת פגיעת רקטה בקרקע, חשוב לזכור

.את היושבים או עומדים בפגיעה של רסיסים

https://drive.google.com/file/d/19L65A7TOv-WoshSBwP-mB6Uc-65Sz46u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19L65A7TOv-WoshSBwP-mB6Uc-65Sz46u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1606Fm2GIvuJLBg8zWf03_TD_--nw1Zj1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1606Fm2GIvuJLBg8zWf03_TD_--nw1Zj1/view?usp=sharing


العربية РусскийEnglishעברית

הבאהמרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו בעת קבלת התרעה לפי סדר העדיפות את 

כיצד נבחר מרחב מוגן-סרטון 

מרחב מוגן )ק "ממ, (מרחב מוגן דירתי)ד "ממ-ק"או ממד "ממ

.הם הבחירה המועדפת( מרחב מוגן מוסדי)מ "או ממ( קומתי

:מקלט

בתנאי שניתן להגיע למקלט בזמן העומד  –מקלט בבניין משותף 

ללא תלות בזמן העומד  , לרשותנו או דרך חדר מדרגות פנימי

.לרשותנו

בתנאי שניתן להגיע למקלט בזמן העומד  -מקלט ציבורי 

.לרשותנו

חדר מדרגות פנימי ללא חלונות

באין -חלונות ופתחים , פנימי עם מינימום קירות חיצונייםחדר 

יש לבחור חדר פנימי  , מקלט או חדר מדרגות פנימי, ק"ממ, ד"ממ

.  חלונות ופתחים, שבו יש מינימום קירות חיצוניים

https://drive.google.com/file/d/19L65A7TOv-WoshSBwP-mB6Uc-65Sz46u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19L65A7TOv-WoshSBwP-mB6Uc-65Sz46u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1606Fm2GIvuJLBg8zWf03_TD_--nw1Zj1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1606Fm2GIvuJLBg8zWf03_TD_--nw1Zj1/view?usp=sharing


בחירת מרחב מוגן–ינפו א

العربية РусскийEnglishעברית

.חרסינות וזכוכיות שעלולות להתנפץ, ויש להתרחק מקרמיקה, לבחור מקלחת או שירותיםאין 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn


בחירת מרחב מוגן בבניין–ינפו א

العربية РусскийEnglishעברית

מעלדיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין -מעל שלוש קומותבבניין 

ויישארו  ירדו שתי קומותק או מקלט "ד או ממ"שלוש קומות במבנה ללא ממ

.בחדר המדרגות

שלוש בןדיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין -בבניין בן שלוש קומות

ויישארו בחדר  ירדו קומה אחתק או מקלט "ד או ממ"קומות במבנה ללא ממ

.המדרגות

מדרגות פנימי ללא חלונותק או מקלט שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות יש לצאת לחדר "ממ, ד"במידה ואין ברשותכם ממ

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn


הליכה בטוחה–לדיגיטלפוסטים

РусскийEnglishالعربيةעברית

.וחפציםאת דרך ההגעה למרחב המוגן ופנו אותה ממכשולים תכננו 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pOQZMTi4q8dSFENTU8xBL-TbKipzMoqU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NeBarJ9AUSfUrxqeqdr-njqZMNWsCLZt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_NboVCQBYKOA872iE5PFMuddHmKtSebH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn


מזהה את מיקומכם ומתריע  היישומון, לא משנה היכן אתם שוהים-התרעה לפי מיקום 

מפעיל אזעקה עולה ויורדת  היישומון, במקרה כזה. בפניכם אם אתם נמצאים בסכנה

ומציג בפניכם את הזמן העומד  , הזהה להתרעה המתקבלת מצופרי פיקוד העורף

(.ניתן להגדיר את עוצמת הצליל במסך ההגדרות)לרשותכם לכניסה למרחב המוגן 

תוך כדי נסיעה או במקומות בהם , גם אם אתם שוהים בשטח פתוח-התרעה בשטח פתוח 

.ביישומוןאתם מקבלים התרעה -לא נשמעת האזעקה מצופרי פיקוד העורף 

ניתן  , ניתן לקבל התרעות ומידע על אירועים במקומות החשובים לכם-בחירת אזורי עניין 

את ההתרעות והמידע  . אזורי עניין לבחירתכם ולהגדיר אותם מבעוד מועד10להוסיף עד 

ושניתן להגדיר את עוצמתו  תקבלו באמצעות צליל ייחודי הנבדל מהאזעקה על אזורים אלו 

(.חלש או ללא קול, חזק)

פיקוד העורף מפעיל את ההתרעה באופן ממוקד רק באזורים שנשקפת בהם סכנה  

כדי להיות בטוחים  . אך לעיתים האזעקה תישמע גם באזורים סמוכים, לאוכלוסייה

הגדירו באזורי העניין את היישובים הסמוכים , הימצאכםשההתרעה מופעלת במקום 

.או את יתר אזורי ההתרעה במקרה של עיר מפוצלת, אליכם

הורידו את יישומון פיקוד העורף וודאו כי שירותי המיקום שלכם פועלים כדי לקבל התרעות ומידע מציל חיים

אפליקציה פיקוד העורף–פוסט 

العربية РусскийEnglishעברית

https://drive.google.com/file/d/1zhK9qOUg4kljqfbbIo4eQXgVsYaru4Qd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zhK9qOUg4kljqfbbIo4eQXgVsYaru4Qd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19CP3o6WpY3x5cazjZbvvzBqeT2_QnH9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19CP3o6WpY3x5cazjZbvvzBqeT2_QnH9u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJZqo2XOMhL_K8CIWUavAzfeaiUqGnLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJZqo2XOMhL_K8CIWUavAzfeaiUqGnLg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_imk5kVMGKfE0WcnXB9y4o98YPLfmtWf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_imk5kVMGKfE0WcnXB9y4o98YPLfmtWf/view?usp=sharing


יש סכנה שרסיסים שנוצרו בעקבות הדף הפיצוץ יפגעו במי , פגיעת רקטה בקרקעבעת 

.מגן על עצמו גם אם הטיל נוחת בקרבתו, זאת בעוד שמי ששוכב. שעומד או יושב

היא לנסות ולהקטין ככל הניתן את גובה הצללית של גופנו ושטח  , הסיבה העיקרית לכך

.  החשיפה שלו ולהיצמד כמה שניתן לקרקע

משום שלרוב ראשי הנפץ של הרקטות והטילים יש מעטפת  ? לשכב על הקרקעחשוב מדוע 

.היוצרת רסיסים מסוכנים רבים בפיזור צפוף מאוד, פלדה

אולם  , רסיסים אלו פוגעים באופן ישיר בקרקע רק באזור קטן מאוד הסמוך למקום הפיצוץ

מסלול מעוף הרסיסים  -במרבית השטח החשוף לפגיעה וככל שמרחיקים ממקום הפיצוץ 

.הוא אלכסוני וכלפי מעלה

על  . המיגוןכאשר כל בליטה בה משפרת מאוד את רמת , גם הקרקע עצמה מספקת הגנה

התנהגות לפי הנחיות אלה  , אף שהדבר כרוך לעיתים בחוסר נוחות ובחשש ללכלוך הבגדים

.מצילת חיים

הקטנת הסיכוי שנפגע מרסיסים: הסיבה. יש לשכב ולהגן באמצעות הידיים על הראש, אנחנו שוהים בחוץ בזמן ירי טילים ואין מבנה בקרבתנואם 

התרחקות מרסיסים–פוסט 

العربية РусскийEnglishעברית

https://drive.google.com/file/d/16p9gJsK9pIPtpc-XgqtjC12JHeCHW9hx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16p9gJsK9pIPtpc-XgqtjC12JHeCHW9hx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10dd7yt_BEtkbOQqFg0wAHmhB5vw5uaU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10dd7yt_BEtkbOQqFg0wAHmhB5vw5uaU4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SkesKliH4BYE8ffJZsLH8-26jRO_JME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SkesKliH4BYE8ffJZsLH8-26jRO_JME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tb5kYmyYZXFETo-dMrItuNan4kuKbdMn
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החירוםפורטל
הלאומי

Facebook 104
052-9104104 לתוצרילינק

ההסברה

https://he-il.facebook.com/PikudHaoref/
https://he-il.facebook.com/PikudHaoref/
https://www.oref.org.il/12605-17134-en/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12605-17134-en/Pakar.aspx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pN9Bt4OJ0rLQjeZs1Ukip7cuhHFIUuy0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pN9Bt4OJ0rLQjeZs1Ukip7cuhHFIUuy0

