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 בחירת מרחב מוגן



מסרים
בחירת מרחב מוגן בהתאם להנחיות תגן עליכם - כל אזרח נדרש לפעול על פי "הכי מוגן שיש" תוך התחשבות במקום שבו •

הוא נמצא, במיגון הקיים, בזמן הכניסה למרחב המוגן וביכולתו להגיע בפרק זמן זה למרחב המוגן.

בחירת מרחב מוגן בהתאם להנחיות מקטינה משמעותית את הסיכוי להיפגע מרקטות ומרסיסים ובכוחה להציל את חייכם.•

לכל אחד קיים מרחב מוגן - ודאו שאתם בוחרים את "המרחב הכי מוגן שיש" עבורכם. סדר העדיפות בבחירת מרחב מוגן •

נקבע לאחר בחינה מעמיקה והוכח כקריטי במתן מענה הגנתי מיטבי לאזרח מפני איום הרקטות והטילים.

ממתינים 10 דקות, לא פחות - במרחב המוגן יש להמתין 10 דקות כדי להתגונן ממטח של רקטות ומשברי יירוט. מטח רקטות •

יכול לכלול מספר רב של רקטות שמשוגרות בהדרגה ולכן גם אם ראיתם או שמעתם יירוט או נפילה של רקטה, ייתכן שהאיום 

טרם חלף.

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

הסכנה.

חשוב להכיר את זמן הכניסה למרחב המוגן שלכם ולהגיע אליו במהירות אך בזהירות.•

יש לשים כיסא עבור האוכלוסייה המבוגרת במקלט או בחדר המדרגות.•

יש להשאיר את דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ. •

הנחיות פיקוד העורף הוכחו כמצילות חיים - כפי שנוכחנו בהסלמות ובמבצעים קודמים, אנשים שנהגו על-פי ההנחיות הצילו •

את חייהם וחיי משפחותיהם. 



כיצד נבחר מרחב מוגן



רשימת תוצרים
כתבה בפורטל החירום הלאומי - כיצד נבחר מרחב מוגן•

סרטון - כיצד נבחר מרחב מוגן•

פוסט/ סטורי / טוויטר - לכל אחד מרחב מוגן•

סטורי בחירת מרחב מוגן•

 כתבה בפורטל החירום הלאומי למגזר הדתי-חרדי•

טקסט לתשדיר רדיו למגזר הדתי-חרדי•

תשדיר רדיו וקווי נייעס למגזר הדתי-חרדי•

כרזה לתלייה/ מודעת פרינט/ הודעת ווטסאפ למגזר הדתי-חרדי•
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כתבה
בעת קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם לזמן ההתגוננות העומד לרשותנו ולהמתין בו 10 דקות. פעולה זו יכולה למנוע פציעות קשות 

כתוצאה מנפילת רקטה או טיל ואף יכולה להציל את חיינו.

חשוב מאוד לבחור את המרחב "הכי מוגן שיש", בהתאם למיגון הקיים ויכולת ההגעה אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו מרגע קבלת ההתרעה 

ובהתאם למיגון הקיים. לבדיקת זמן ההגעה למרחב המוגן העומד לרשותכם.

                                                                                                                                                     סדר העדיפות לבחירת המרחב המוגן: 

1. ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) או ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) - הם הבחירה המועדפת.

2. מקלט:

מקלט בבניין משותף - בתנאי שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו. 

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו.

3. חדר מדרגות פנימי: 

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין מעל שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט - יירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות. 

בבניין מעל 3 קומות, כל קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות.

דיירי הקומה העליונה המתגוררים בבניין בן שלוש קומות במבנה ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט - יירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות. בבניין 

בן שלוש קומות, קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה האמצעית (קומה שנייה).

4.. אם אין ממ"ד, ממ"ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי מוגן עם כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. ניתן לבחור 

גם במסדרון בבית או בחדר מדרגות עם קירות חיצוניים. אין לבחור מקלחת או שירותים ויש להתרחק מקרמיקה, חרסינות וזכוכיות שיכולות 

להתנפץ. יש להיצמד לקיר פנימי ולשבת מתחת לקו החלונות ולא מול הדלת.

https://www.oref.org.il/12481-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12481-he/Pakar.aspx


כתבה
מקומות שאינם יכולים לשמש כמרחב מוגן

                                                                                                               אין לבחור מקלחת או שירותים ויש להתרחק מקרמיקה, חרסינות וזכוכיות שיכולות להתנפץ. 

דגשים חשובים

בחירת המרחב המוגן תתבצע אך ורק בהתאם למיגון הקיים ובהתאם ליכולת שלנו להגיע אליו בפרק הזמן העומד לרשותנו.●

יש לתכנן מראש את דרך ההגעה למרחב המוגן ולפנות אותה ממכשולים וחפצים שעלולים להפריע לתנועה כדי להימנע מנפילות ומפציעות ●

אפשריות. במסגרת זו, יש לוודא כי כל המעברים וחדרי המדרגות אינם חסומים למעבר.

אם אין גישה לחדר מוגן, או לחדר מדרגות פנימי או לחדר פנימי, יש לשכב על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים.●

אם מתקבלת התרעה בעת שהייה במבנה שאינו כולל תקרת בטון ו-4 קירות מבטון או מבלוקים, לרבות בנייה קלה, מבנה יביל, קראוון ומבנה ●

מגבס או מעץ, יש לצאת מהמבנה ולהיכנס למרחב מוגן בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו. אם לא ניתן להיכנס למרחב מוגן בזמן ההתגוננות, יש 

לצאת מהמבנה, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. כאן ניתן לקרוא מדוע חשוב לשכב על הקרקע.

אין לשהות ברחבת הכניסה לבניין, מכיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות טילים בסמוך לבניינים.●

•  חשוב להשאיר את דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת הציבור השוהה בחוץ.●

•  יש אוכלוסייה גדולה שחדר המדרגות הוא המרחב המוגן הטוב ביותר עבורה. זיכרו לשים כיסא עבור האוכלוסייה המבוגרת.

 זכרו: המרחב המוגן שנבחר בהתאם להנחיות אלו, מקטין משמעותית את הסיכוי להיפגע מרקטות ומרסיסים ובכוחו להציל חיים.
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כתבה
כדי שהממ"ד יוכל לשמש אותנו בשעת חירום, יש לשמור על תקינותו. בקישור הזה ניתן לקרוא מה השימושים המותרים והאסורים בממ"ד, ●

אילו שינויים אין לעשות בו וכיצד מתחזקים אותו באופן שוטף.

 כדאי להכין במרחב המוגן ציוד לשעת חירום וכן רשימת טלפונים של ארגוני החירום, בני משפחה ושכנים. לרשימת הציוד שחשוב להכין●

לשעת חירום. לרשימת דרכי תקשורת שחשוב להכין מראש.

להנחיות התנהגות בעת קבלת התרעה
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שאלות ותשובות
כיצד לבחור מרחב מוגן? 

יש לבחור את המרחב המוגן  בהתאם ליכולתנו להגיע אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו ולפי סדר העדיפויות הבא: ממ"ד/ממ"ק/ממ"מ (מרחב 

מוגן דירתי/קומתי/מוסדי); מקלט; חדר מדרגות פנימי - ללא חלונות ופתחים חיצוניים; חדר פנימי - עם כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ופתחים 

(גם מסדרון יכול לשמש כחדר פנימי). מטבח, מקלחת או שירותים אינם יכולים לשמש כחדר פנימי ויש להתרחק מקרמיקה, חרסינות וזכוכיות 

שעלולות להתנפץ. יש לתכנן מראש את דרך ההגעה למרחב המוגן ולפנות אותה ממכשולים וחפצים שעלולים להפריע לתנועה ולגרום לנפילות או 

פציעות. בנוסף, אין לשהות בכניסה לבניין בשל סיכון לרסיסים והדף, וחשוב להשאיר את דלת הכניסה לבניין פתוחה לטובת השוהים בחוץ.

מהו מרחב מוגן תקני? 

מרחב מוגן תקני כולל מרחב מוגן דירתי (ממ"ד), קומתי (ממ"ק), או מוסדי (ממ"מ), או מקלט שניתן להגיע אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו. 

מיגונית וכל מבנה אחר אינם מרחב מוגן תקני.

מה עדיף, ממ"ד או מקלט? 

הממ"ד הוא המרחב המוגן המועדף מכיוון שהוא חדר ייעודי בתוך הדירה, שנועד לספק מענה למצבי חירום כמו ירי רקטות וטילים. הממ"ד בנוי 

מתקרה וקירות מבטון מזוין, שיורדים עד ליסודות הבניין, עובדה המקנה לו עמידות וחוזק גדולים. הממ"ד הוא המרחב המוגן המועדף בעת קבלת 

התרעה על ירי רקטות וטילים, מכיוון שהוא נמצא בתוך המבנה וניתן להגיע אליו במהירות יחסית. בנוסף, מכיוון שהממ"ד הוא חלק בלתי נפרד 

ממקום המגורים, נעשה בו שימוש יום-יומי שמבטיח אחזקה שוטפת וסדירה שלו, כך שבעת הצורך יהיה מוכן לשימוש. כמו כן לממ"ד יתרון פסיכולוגי 

- בשעת חירום בני הבית, ובעיקר הילדים, שוהים בחדר מוכר ובסביבה ידידותית שמסייעת בהפחתת החרדות.
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שאלות ותשובות
מה באפשרותנו לעשות אם אין לנו לא מקלט ולא ממ"ד?

לכל אדם בכל מקום בארץ קיימת האפשרות להתגונן על פי הנחיות פיקוד העורף. אם אין ממ"ד או מקלט בבניין, יש לבחור כמרחב מוגן בחדר 

מדרגות פנימי ללא קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. בעת קבלת התרעה, יש לשבת על גרם המדרגות ולא בחלל הקומה. בבניין מעל שלוש קומות 

- יש לשהות בגרם מדרגות שיש מעליו שתי קומות לפחות. בבניין מתחת לשלוש קומות - יש לשהות בגרם המדרגות של קומה האמצעית.אם אין 

חדר מדרגות פנימי, יש לבחור כמרחב מוגן  בחדר פנימי עם כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. בעת קבלת התרעה, יש לשבת צמוד 

לקיר פנימי, מתחת לקו חלונות ולא מול הדלת. מטבח, מקלחת או שירותים אינם יכולים לשמש כחדר פנימי מכיוון שקרמיקה, חרסינות וזכוכיות 

עלולות להתנפץ.

אם חדר המדרגות משמש כמרחב מוגן, באיזו קומה יש לשהות? 

רק אם אין ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ או מקלט שניתן להגיע אליהם בזמן ההתגוננות העומד לרשותנו, יש להיכנס לחדר מדרגות פנימי, ללא חלונות, 
פתחים וקירות חיצוניים. בעת קבלת התרעה, יש לשבת על גרם מדרגות ולא בחלל הקומה. בבניין מעל שלוש קומות - יש לשהות בגרם מדרגות 

שיש מעליו שתי קומות לפחות. בבניין מתחת לשלוש קומות - יש לשהות בגרם המדרגות של הקומה האמצעית.

מהו המרחב המוגן בבניין בן 3 קומות שאין בו ממ"ד, ממ"ק או מקלט?

חדר מדרגות פנימי בקומה השנייה. לכל אדם בכל מקום בארץ קיימת האפשרות להגן על עצמו ועל יקיריו על פי הנחיות פיקוד העורף. 

המתגוררים בבניין ללא ממ"ד, ממ"ק או מקלט, יתגוננו בעת התרעה בחדר המדרגות בתנאי שהוא פנימי וללא חלונות. בבניין מעל 3 קומות - כל 

קומות חדר המדרגות מוגנות פרט לקומת הקרקע ושתי הקומות העליונות. בבניין של 3 קומות - קומת חדר המדרגות המוגנת ביותר היא הקומה 

האמצעית (קומה שנייה). אין להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות בסמוך לבניינים.



שאלות ותשובות
מהו המרחב המוגן בבניין בן יותר מ-3 קומות שאין בו ממ"ד, ממ"ק או מקלט?

גרם חדר מדרגות פנימי ללא קירות חיצוניים, חלונות ופתחים, שיש מעליו שתי קומות לפחות. אם אין חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי 
עם כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ופתחים (גם מסדרון יכול לשמש כחדר פנימי). בעת קבלת התרעה, יש לשבת צמוד לקיר פנימי, מתחת 
לקו חלונות ולא מול הדלת. מטבח, מקלחת או שירותים אינם יכולים לשמש כחדר פנימי. אין להימצא ברחבת הכניסה לבניינים, כיוון שקיים סיכון 

לרסיסים והדף כתוצאה מנפילות בסמוך לבניינים.

יש לנו ממ"ד בדירה, אבל אנחנו גרים בקומה האחרונה בבניין. האם עלינו לרדת קומה ולשהות בחדר מדרגות פנימי או להיכנס לממ"ד?

הממ"ד הוא המרחב המוגן המועדף מכיוון שהוא חדר שנבנה במטרה לספק מענה מפני פגיעה קרובה של רקטות וטילים. הממ"ד בנוי מתקרה 
וקירות מבטון מזוין, שיורדים עד ליסודות הבניין, עובדה המקנה לו עמידות וחוזק גדולים יותר בהשוואה לשאר חלקי המבנה, ולכן הוא מספק מיגון 

טוב יותר מזה של חדר המדרגות.

כיצד לבחור חדר פנימי כמרחב מוגן?

רק אם אין ממ"ד, ממ"ק, ממ"מ, מקלט או חדר מדרגות פנימי ללא חלונות, פתחים וקירות חיצוניים - יש לבחור בחדר פנימי, עם כמה שפחות 
קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. בעת קבלת התרעה יש לשבת צמוד לקיר פנימי, מתחת לקו חלונות ולא מול הדלת. מטבח, מקלחת או שירותים 

אינם יכולים לשמש כחדר פנימי.



שאלות ותשובות
כיצד שהייה בחדר המדרגות שומרת עלינו מפני פגיעה?

חדר מדרגות פנימי בנוי מבטון מזוין. הוא נמצא במרכזו של הבניין ומוקף בדירות, ולכן מהווה את השלד ו"עמוד השדרה" של הבניין. עובדה זו 
מקנה לו עמידות וחוזק רבים יותר משאר חלקי הבניין. בנוסף, רצפת הבטון מתחתינו והתקרה שמעלינו מספקות לנו הגנה, מונעות פגיעה 

מרסיסים ומאטות את ההדף. בעת קבלת התרעה, יש לשהות בגרם המדרגות ולא בחלל הקומה. בבניין מעל שלוש קומות יש לשהות בגרם 
מדרגות שיש מעליו שתי קומות לפחות, ובבניין בן שלוש קומות יש לשהות בחדר המדרגות בקומה האמצעית. אין לעמוד בקומת הקרקע או 

בקומות העליונות, כדי שרצפת הבטון מתחתינו והתקרה שמעלינו יספקו לנו הגנה, ימנעו פגיעה מרסיסים ויאטו את ההדף

האם שירותים, מטבח  ומקלחת יכולים להיות מרחב מוגן?

המטבח, השירותים והמקלחת הם מקומות מסוכנים ואין לבחור בהם כמרחב פנימי מוגן בתוך הבית. בחרו את החדר הטוב ביותר מבין החדרים 

בבית, שהוא חדר פנימי בעל כמה שפחות קירות חיצוניים וחלונות.



סרטון - כיצד נבחר מרחב מוגן

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

אמהרית

  

סימנים

https://drive.google.com/file/d/1UEcwdvMK8c_Nw7tVxMdJcOjwNcT3cv65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e44f8HJN26Fb0mzCnxj5C5yIpUgkOINY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSOoAJ6JRh2W0KBnp-hnJ6l0pKQ6Uhhs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CnDk0IxLdT8qfeuDGQo6Dg8pptT2Onpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1duIXjUOhe-QHFSBIih86z0MkIKC_I-Qy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vN3PwFNmfTRepRHTDO8ZSUnJ0F6ZgqNk/view?usp=sharing


פוסטים – לכל אחד מרחב מוגן

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

https://drive.google.com/drive/folders/1NJmONR8UjpUH7RaNVlJcVBI-Sx0sYKsJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uwbhfkFR5Mtec1NL_UwKrJyKBJ0UmYtc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BKQUtqhTTnIbOhmMJELvSXGoQZAhFnx7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16YfMqSqae5V_YpLgLJppGCqPnJDxaut1?usp=sharing


כיצד נבחר מרחב מוגן למגזר החרדי

  

ווטסאפ

  

כרזה

  

מודעת פרינט

https://drive.google.com/drive/folders/1MCBUzhEYd5mA9cWVByOSjLA1Y4LRX3_9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RYbqUCAZ2eBTJ66K2qYtx5nwlKpgfYIp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xQ1dkt7i3s5jPQU7Hgvre6QQ9UBaHTSu?usp=sharing


 ממ"ד / ממ"ק /
מקלט



סרטון - מרחבים מוגנים מועדפים

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

אמהרית

https://drive.google.com/file/d/12wXacegP4hlBuKer_KKieJ9urPOtZgxe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15_e6NhVBWzlQwqr5HQUq9vqKc18_a4eA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yOFbUNUH7P2J_y859AW8jHflw4zCoIRG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1548ijMibv6Ml0UsEcyOZF0J68-Yxvvss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w6Y6u0DCMDEezdU_QtCsxwb7rW-NoAIk/view?usp=sharing


פוסט מונפש - נעילת חלונות במרחב מוגן

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

https://drive.google.com/drive/folders/1l6o7PflOrfEv_lWWXenxx1UoTBUIEiMz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DLslLnDpfBajbCtLQkyIA90LgqFRKoT1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19VDgumjkhS61GGrNcYjW74h68_X9zcku?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1osyJVYetz93mxXKKNq6WDURTXs3v7pjX?usp=sharing


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

כתבה בפורטל החירום הלאומי – שימוש בממ"ד 
בחירום

https://www.oref.org.il/12842-17712-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17712-ru/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17712-en/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17712-ar/Pakar.aspx


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

כתבה  – הכנת המקלט המשותף בבניין

https://www.oref.org.il/12842-17787-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17787-ru/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17787-en/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12842-17787-ar/Pakar.aspx


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

סרטון – סגירת דלתות וחלונות

סימנים

https://drive.google.com/file/d/1_JuqMAPC3fA3_P3tIC94mIpGNzrYrcjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fM1er1KakGgsjtMtsd1l6axTz1Xsm5aX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hNRVHZkoVHvNVKlyuMzVTZw52l4A8QMg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kN7LUgV9oOU81qrr9rG3DLowr5X8UzTv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WMZnndbKbdlQDJAjB7bFFqQ97SXEB1g4/view?usp=sharing


חדר מדרגות



סרטון - בחירת מרחב מוגן בבניין

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

אמהרית

https://drive.google.com/file/d/1Oq6q7SK9nvZVFzHueJlHDAIERwJYkdNn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDdlKG24iLOq6paRskd6f0qAMZ2ng9sX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgshWnrbXbkxoHPSPiyRiNkxZ47fNde3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C2a9agREWrpdr-HZFVmG6VB7NyrMb1vX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QxifnXaV-XiGO4OXwbqyAjz4C8mhDUkj/view?usp=sharing


כרזה - בחירת מרחב מוגן בבניין

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

https://drive.google.com/file/d/1dMBPnm5QSHcmaJHb6P-ypBU-R3uEeSZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KwEWPi32YW2Gw8e1iOWw2VxyzHOfsP6K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Gu38_wleCW0LXQ8aPxdyqF8VMpSAedj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c_j6-7rAy7_Hmqd73U7clULzBaAudya/view?usp=sharing


פוסט רציונל חדר מדרגות 

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

https://drive.google.com/drive/folders/1AVuuJSpP9OW2LI7p7qEmRKWyMobs1Udd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ssb2L9DKnZ6MazxXfjML-3InqNxgqHRQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1d2kpMGBDFIH1LeZeUOXpiDHKf13Jj_-M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1A2y07CYjtjWwlc9IJ40ihsJgkIXjNPf6?usp=sharing


חדר פנימי



סרטון בחירת מרחב מוגן בדירות ללא ממ"ד

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

אמהרית

https://drive.google.com/file/d/1dbISwBC2niJIjejI90JKufh8uTaKahwS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2yMFqvBDrGmAVtwjzlOrlsfeCNF5_Nn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gau8AppwXLO7NPw7CsOb_atjSlxgCH1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnX0Nvk--ECxy8wq2amG5z37D4Rj-ddN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bNS3iNWqYNrF1eY_Tk6ZEGjdFxCmEl5/view?usp=sharing


פוסט רציונל חדר פנימי

العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

https://drive.google.com/drive/folders/1RQTiD5HLeYSGnquHzA3Zmnsultg4Je8V?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sWFtLzCV0TaOwnyCwkFvuaG_n0-MNYxl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i2CQwHlYmeQmT_d4Ifm_QEXj2cx2nB2B?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EjzZq6ojQ6G5O7Zrsp7DL7A2FVSSmJvZ?usp=sharing


 מרחבים שאינם יכולים
לשמש כמרחב מוגן



العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

אמהרית

סרטון - מקומות שאינם יכולים לשמש במרחב מוגן

https://drive.google.com/file/d/1i7HyIsQ11Qzo8Chn0K2K8o7b8v9hl_nm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tKaYAApWb_1DtGNvUt4pxvF0I_rwN9Bq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PRVmqAoU28MH4jYllC9cbie8Ad2pFA4l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oofWi0unfNEw5BwSIjCgzL1-4Xqpn2tY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XMcEaXapzt6t96kmHjQdZsansKf-2dWX/view?usp=sharing


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

  

פוסט - מקומות שאינם יכולים לשמש כמרחב מוגן

https://drive.google.com/file/d/1KZMUgm16pr8m5Xf8Q8zWo1J8xLCUmimV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i8CjwpHJVyNyPS5J-vALyNJYyIXtnxqK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahwYIg-Z96xxT69hFtKv5h7BB5eWurGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sv12sH0VEAJPwllFN03G_o4ogri5m0pS/view?usp=sharing


הליכה בטוחה



רשימת תוצרים
כתבה בפורטל החירום הלאומי – לא רצים אל המרחב המוגן•

אינפוגרפיקה- חסר•

סרטון - הליכה בטוחה למרחב המוגן•

פוסט/ סטורי / טוויטר -הליכה בטוחה•

מגזר דתי-חרדי - כתבה - חסר•

מגזר דתי-חרדי - שאלות ותשובות -חסר•

מגזר דתי- חרדי : כרזה/  באנר לווטסאפ/ מודעת פרינט•



العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

כתבה בפורטל החירום הלאומי – לא רצים אל המרחב 
המוגן

https://www.oref.org.il/12487-16150-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16150-ru/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16150-en/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16150-ar/Pakar.aspx


العربیة

  

עברי
ת

Englishסימנים

סרטון - הליכה בטוחה למרחב המוגן

https://drive.google.com/drive/folders/1nJx8axUcctounTWRANLf3-a6tV4-OY3s?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KqLRYWRXYyqKWov4vGK4eTGD6zZRS-oC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Diaix2H1EZdmSqOl5u5iGTer0_jwQZjw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1od7QTa0evZhEgxl4rMZQZVOtFkcHdFMF?usp=sharing


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

פוסט - הליכה בטוחה 

https://drive.google.com/drive/folders/1yIuT3GPCgafqao54l_Y9q80YmUt5AkYd?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1oVaHIl_AUYfQJlbRHuhPuHX3zQXYkPdj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NQpMNUigAEz1HDkhALtpPTGt2tE0Mf_p?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Mpuj2KAv99ATJJb36R_AT16lIHzYyVJP?usp=sharing


ווטסאפ

  

 מודעתכרזה
פרינט

כרזה / ווטאסאפ/ מודעת פרינט- הליכה בטוחה 
למגזר הדתי-חרדי

https://drive.google.com/file/d/1EBzsswfKxLbFChTKPP87-6NyyqQXfesh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13Mu_C-VnmPlnhq21vX-_KHhJioIVINhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qs6kBHwP0TtnAWcyvWxA_zN8seW3fxt-/view?usp=sharing


הכי מוגן שיש



רשימת תוצרים 
כתבה בפורטל החירום הלאומי – הכי מוגן שיש•

סרטון - הכי מוגן שיש ברחוב•

סרטון- הכי מוגן שיש במבנה•

פוסט - הכי מוגן שיש•



العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

כתבה בפורטל החירום הלאומי – הכי מוגן שיש

https://www.oref.org.il/12487-16153-he/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16153-ru/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16153-en/Pakar.aspx
https://www.oref.org.il/12487-16153-ar/Pakar.aspx


סרטון - הכי מוגן שיש ברחוב

  

עברי
ת

РусскийEnglishالعربیة

https://drive.google.com/drive/folders/1rxi9aOZE_EyYCqZa6uj39OMF5gGVA9f-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dNycKKh0MPn1NgfA-QHrMz4UtTLskQVJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l-_ePRYjQZxdPb4vJKqCpeZSLLneM2jJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tgJOb57srNySFkDldNplnqhSjELcoo2H?usp=sharing


סרטון - הכי מוגן שיש במבנה

  

עברי
ת

РусскийEnglishالعربیة

https://drive.google.com/drive/folders/1L-9H-iNl3bc6MphlhQhiKHLANauhMSN_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tJd4gF6_YhWcgtjoYVjUX090kHpTpP8b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XiWkmQmCg2OObTcyKiYUMRRwN4HaBrXU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qkcVUePep1pyTizSEqUnZ_9EmNH49ibP?usp=sharing


العربیة

  

עברי
ת

РусскийEnglish

פוסט –  הכי מוגן שיש

https://drive.google.com/file/d/1A0-Pf2s5s10DNWnmkqg-byTX3j25ep4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tVDyLhfc2SZa27n3fm9xfEN7Fb06H2pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tghy6qW2_ksf08CJikhHvHhZsAZIS3GS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t51RoDE1V3uxaRvyfbggEarGRoLGN9qw/view?usp=sharing


פורטל החירום 
הלאומי

Facebook 104
052-9104104

https://he-il.facebook.com/PikudHaoref/
https://www.oref.org.il/12605-17134-en/Pakar.aspx

