
  
  תושבי� יקרי�

  .ריכזנו עבורכ� מספר הנחיות לשיפור המוכנות שלכ� לשעת חירו�
  .ראו ופעלו בהתא�אנא ק

מרחב (ד "כרו על פי הנחיות פיקוד העור� העדיפות הראשונה למיגו� הינה הממז
כ המקלט בבניי� "אח) מרחב קומתי ממוג�(ק "אחריה הממ )דירה ממוג�

  המגורי� 
  .י� הציבוריי� ובעדיפות אחרונה המקלט

  

 :כיצד להכי� את המקלט בשעת חירו� .1
  פנה את המקלט מכל חפ� מיותר �
 .הקפד על ניקיו� הרצפה והשירותי�, נקה את המקלט �
 .ומלא אות� במי שתייה נקיי�, שטו� את מכלי המי� �
לא� ה� (דרכי הכניסה והיציאה ואת פתחי החירו�  תבדוק א �

 )?מכשולי� בדר" ישהא� ? מוליכי�
 .תדיאורפנס או  –תאורת חירו� והכ�  .ת תקינות התאורה במקלטבדוק א �
 .בדוק את הסימו� והשילוט של המקלט ושל דרכי הגישה אליו �
 )רצוי מאד ע� סוללות( מכשירי רדיו, הכנס למקלט מאוורר �

 , וטלוויזיה
 הק� –א� אי� קיר בטו� מול פתח המקלט . הג� על פתחי המקלט �

קיר מג� עשוי משקי חול , מה� מול הדלת והחלונות במרחק מטר
 . בגובה של עד מעל הפתח

  .רסיסי�למנוע פגיעה בה� מ, הנח סביב� שקי חול, הג� על מכלי הגז$ �
  
  

  דירות 16ציוד המקלט לבית שבו  .2
  )פ אותו היחס"להכפיל הכל ע, בבנייני� גדולי� יותר(

 ,שתי תחבושות בינוניות, שמונה תחבושות אישיות: תרמיל עזרה ראשונה  �
, סד ע� מרופד, פדי גאזה 20, עשרה משולשי בד, שתי תחבושות נגד כוויה

עשר סיכות , מספריי�, ה אגדי גאזהשלוש, אספלנית, חוס� עורקי�
  .טחו�יב
 .אלונקה �
או כמה מכלי� שקיבולת� יחד , ליטר 160מיכל מי שתייה בעל קיבות של  �

 .ליטר160
 .שקי� לאיסו� וסילוק אשפה 80 �
 .ולשקי� למילוי ח 60 �
 .עמדת כיבוי אש �
וולט בעלת אור" פעולה  6פנס תאורה מיטלטל ע� סוללה של  �

 .רצופה של שבע שעות לפחות
אשר עשוי חומר פלסטי ) ש רגיל"במקלט שבו אי� ב(בית שימוש כימי  �

 .חיטוי ואבקת ימוק� בפינה מוצנעת במחיצה או שמיכות 
  



  
  
  

  ציוד חיוני נוס# במקלט .3
א� נית� , נוחי� לכל האנשי� שימצאו במקלט מקומות ישיבה $ מושבי� �

  .מקומות שכיבה ללינה בלילה
 .שמיכה אחת לפחות לכל אד� במקלט $שמיכות �
 .או כמה מאווררי� שיקלו על השהיה במקלט, מאוורר ביתי $אוורור �
 .דלי חול, שני דליי מי�: כיבוי אש �
" לו�", פטיש כבד , מסור, גרז�, את , מעדר, מכוש: כלי חילו� ופריצה �

 .מ"מ 12 $ 10מטר ובעובי  20חבל באור" , ברזל
  

  התארגנות במקלט .4
, ת הדיירי�עבור על רשימת שמו, וודא שכל דיירי הבניי� אומנ� נמצאי� �

  .אחר דירה ובדקו שכול� נמצאי� פרט לאלה שידוע שאינ� בביתדירה 
נכי� וכאלה שמתקשי� להגיע , דאג במיוחד לוודא הגעת� של קשישי� �

 .למקלט
סגור את כל הדלתות והחלונות : ר מכ� בצע הפעולות הבאותלאח �

 .הקיימי� במקלט
קשישי� וחולי� , דאג למק� ילדי�, קבע את מקומו של כל אחד במקלט �

 ).'ספרי� וכו, משחקי�, רצוי להצטייד בצעצועי�(ליד פתחי האוורור 
ידאג  –נציג ועד הבית ידאג לחלוקת תפקידי� לאנשי� שבמקלט  �

 .ולתחזוקה שוטפת בעזרת שאר הנוכחי� –� ועידוד� למוראל האנשי
  

  התנהגות במקלט .5
  .בזמ� השהייה במקלט השתדל להתנהג בצורה שלא תפריע לאחרי� �
 .שב במנוחה ואל תהל" ללא צור" �
 .אל תצעק, שוחח בקול שקט �
 .אל תעש� �
 .אל תדליק אש �
 .שמור על ילדי" בקרבת" והקפד על התנהגות� �
 .בצורה שאינה מפריע לזולתהעסק את עצמ" ובני משפחת"  �
 .אל תביא מצרכי מזו� שריח� חרי� �
 .אל תצא מהמקלט לפני שנתקבלה הוראה מוסמכת �
 .שמור על ניקיו� המקלט �

  
  

  03$5360211: בפקס          03$5391238: אג� הביטחו� ישמח לענות על שאלות נוספות בטלפו� 
  

  מי שמוכ� יותר מוג�
  

  יואב רעני                  
 לביטחו� ושעת חירו�' המחמנהל 


