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בחירת המרחב המוגן:
על מנת שתוכל לבחור מהו המרחב המוגן ביותר עבורך ועבור בני
משפחתך ,עליך להכיר את האפשרויות העומדות לרשותך:

מרחב מוגן דירתי (ממ"ד)  -המרחבים המוגנים מצויים בדרך כלל במבנים שנבנו
החל משנות התשעים .למרחב המוגן הדירתי מעטפת של קירות בטון העמידים
באופן מיטבי בפני הסיכונים העלולים להיווצר כתוצאה מפיצוץ קרוב .בממ"ד יש
חלונות ודלתות מגן המקנים גם אטימות טובה.

מקלט  -למקלט מעטפת של קירות בטון העמידים בפני תוצרי פיצוץ קרוב .יש בו
חלונות ודלתות מגן המקנים גם אטימות רק במידה והם מתוחזקים היטב.

מרחב פנימי מוגן  -מיועד למי שאין ברשותו ממ"ד או מקלט שניתן להגיע אליו תוך
דקה אחת מרגע השמע האזעקה .המרחב הפנימי ביותר במבנה ,מרחב זמין ,אליו
ניתן להגיע בזמן הנתון לאזור הספציפי מרגע השמע האזעקה .על המרחב להיות בעל
מינימום קירות חיצוניים ,מינימום חלונות ופתחים.

חדר אטום  -חדר בו תשהו בעת התקפת טילים כימיים .חדר זמין ,אליו ניתן להגיע
בזמן הנתון לאזור הספציפי מרגע השמע האזעקה הנמצא בתוך המבנה שבו אתה
שוהה .חדר אשר כל פתחיו יאטמו ,על-פי הנחייה ,באמצעות יריעות ניילון וסרט
דביק.
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במבנים בהם קיים ממ"ד או מקלט בתוך הבניין שניתן להיכנס אליו בזמן הנתון
לאזור הספציפי מרגע השמע אזעקה יש לבחור בו כמרחב המוגן עבורך ועבור בני
משפחתך .בשורה של צעדים פשוטים יוכל גם מי שאין לו ממ"ד בבית לבחור מרחב
פנימי מוגן ששהייה בו עשויה להציל את חייו ואת חיי בני משפחתו בעת התקפה.

נבחר את המרחב הפנימי ביותר בדירה ע"פ השלבים הבאים:
נבחר את המרחב הפנימי ביותר אליו ניתן להגיע בזמן הנתון לאזור הספציפי – זה
שיש בו מינימום של קירות חיצוניים ,חלונות ודלתות.
אמבטיה ומטבחים אינם מומלצים בשל אריחי הקרמיקה והמראות העלולים
להתנפץ כתוצאה מההדף.

בכדי להתמודד עם האיום הכימי עלינו לבחור ולהכין חדר אטום.
החדר האטום יהיה המרחב הפנימי המוגן שנבחר בסעיף הקודם .יש להקפיד שיהיו
בו כמה שפחות קירות חיצוניים חלונות ופתחים.
הכן בהישג יד יריעות ניילון וסרט דביק בכמות כזו שתאפשר לכסות ולאטום את
החלונות והדלת בחדר.
עם פתיחת מערכה תידרש לאטום את החלונות ולהיות ערוך להשלים את אטימת
הדלת .השלמת האטימה תעשה רק על-פי הנחייה מפורשת באמצעי התקשורת.

היערכות נכונה – תסייע בעת הצורך!
בברכה ,
איתיאל חוה

אורלי נוריאני

רבש"צ הישוב

ראש צוות צח"י
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במסגרת היערכות לשעת חירום רצ"ב הסבר על הציוד
הנדרש בבית :
מצבי חירום מסוימים ,עלולים לכפות על המשפחה פרק זמן לא מבוטל ,אשר במהלכו
היא תיאלץ להתמודד לבדה עם מצב חדש שנוצר ,לדוגמא :פגיעה בתשתיות ,אירוע
נפגעים המוני או הסתגרות ופינוי .המשותף למצבים אלו הוא כי כוחות הביטחון,
גורמי החירום ושירותי ההצלה יתקשו להגיע לכל אזור ,ועל אחת כמה וכמה לכל בית.
הכנת "ציוד החירום המשפחתי" תאפשר להתקיים במשך  42עד  24שעות ,עד שתגיע
עזרה.
להלן הרשימה המומלצת כפי שגיבש פיקוד העורף בשיתוף גורמי חירום והצלה שונים:
 טלוויזיה ,רדיו וסוללות ,טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט כדי להמשיךלהתעדכן.
  2ליטרים מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת .מומלץ להכיןמים לשלוש יממות.
 מזון באריזות סגורות כגון שימורים או חטיפים. תאורת חירום או פנס וסוללות. ערכת עזרה ראשונה. מטף לכיבוי אש. רשימת טלפונים של ארגוני החירום ,של בני משפחה והשכנים. דברים שינעימו את הזמן ויקלו את השהייה כגון :משחקים ,עיתונים ,ספרים. העתקי מסמכים חשובים ,מסמכים רפואיים ,מרשמי תרופות בשימוש קבוע,מסמכי זיהוי ,מסמכים אישיים ומסמכים פיננסיים (מומלץ להחזיק גם במקום
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אחר מחוץ לבית לגיבוי).
 תיק ציוד אישי למקרה של פינוי נדרש בשעת אירוע כל ציוד שיהיה חיוניבמקרה של פינוי מהבית לכמה ימים (למשל ,תרופות ,כסף מזומן ,אוהל,
גפרורים ,נרות ,סכין רב-שימושי ,ציוד מיוחד לתינוקות ,ציוד לאנשים עם
צרכים מיוחדים וכו').
 ציוד איטום :יריעות ניילון מסוג פוליאתילן בעובי  011מיקרון לפחות וסרטהדבקה רחב ושקוף בעובי  01מיקרון לפחות וברוחב  01מ"מ שיספיקו לאיטום
פתחי החדר.

את פריטי החירום שאספתם יש לאחסן במרחב או החדר המוגן בבית .מומלץ מאוד
לבחור תיק ולהכיל בו את פריטי החירום ,ככל שגודלו מאפשר זאת .פריטים גדולים או
כבדים במיוחד (כגון מטף כיבוי ,בקבוקי מים ,תאורת החירום) ניתן להחזיק בצמוד
אליו ובכל אופן ,לא מומלץ להוציאם מן המרחב או החדר המוגן בבית .במקרה שיש
הכרח להחזיקם במקום אחר ,חשוב לציין זאת בפני בני הבית ואולי אפילו על גבי או
בתוך התיק.
אל תשכחו למנות מי מכם שאחראי על תחזוקתו השוטפת של התיק  .הציגו בפני בני
המשפחה את התיק ,את מקום אחסונו ואת הפריטים שבו .הקפידו לוודא כי בני
המשפחה מכירים כל פריט ויודעים כיצד ומתי להשתמש בו.
היערכות נכונה – תסייע בעת הצורך!
בברכה ,
איתיאל חוה

אורלי נוריאני

רבש"צ הישוב

ראש צוות צח"י

