
 
 

 15עלון מס' 

 תגובה למקרי חירום

 
 הכנס שם בית ספר תקף

 911של שרות  הכנס כתובת

 "נעילה" "נעילה למניעת כניסה" "פינוי" "הגבלת התנועה" "לתפוס מחסה במקום"
משמש להגנה על תלמידים 

 .ואנשי צוות בתוך הבניין

 

משמש להגבלת התנועה של 
תלמידים ואנשי צוות בשעת 

עם מקרי חירום קצרי התמודדות 
 .מועד

 

משמש לפינוי תלמידים 
 .ואנשי צוות מהבניין

 

משמש לאבטחת מבני בית הספר 
ושטחיו במהלך תקריות 

המתרחשים מחוץ לכותלי בית 
הספר ואשר מהווים מקור 

 .לדאגה

 

משמש לאבטחת מבני בית הספר ושטחיו 
במהלך תקריות המציבות איום מיידי 

 .בית הספרלאלימות בתוך או בסביבת 

 

     

  יש להמתין להוראות לגבי
המצב והפעולות שעליך 

 .לנקוט

 תלמידים העל , אם ניתן
הנמצאים במסדרונות לחזור 

לכיתה שבה הם אמורים 
 .להיות

  מורים הנמצאים העל
 .בכיתות לרשום נוכחות

  על כל שאר הצוות לעזור
 .על פי הצורך, לתלמידים

 אם , יש להתרחק מחלונות
 .זאת המצב דורש

 יש , אם ניתנה ההוראה
לצאת מהכיתה לאזור 

יש להישאר . הבטוח הייעודי
 .יחד בכל עת

 יש לרשום נוכחות. 

 יש להמתין לעדכונים. 

  יש להמתין להוראות לגבי המצב
 .והפעולות שעליך לנקוט

 תלמידים העל , אם ניתן
הנמצאים במסדרונות לחזור 

 .לכיתה שבה הם אמורים להיות

  ם בכיתות מורים הנמצאיהעל
 .לרשום נוכחות

  על כל שאר הצוות לעזור
 .על פי הצורך, לתלמידים

 יש להמתין לעדכונים. 

  יש להמתין להוראות לגבי
המצב והפעולות שעליך 

 .לנקוט

  יש להוביל את התלמידים
לאזור התכנסות ייעודי או 

לאזור שהוכרז כאזור 
יש להשתמש . התכנסות

במידת , בדרך משנית
 .הצורך

  את רשימת יש להביא
הנוכחות ואת רשימת 

 .תלמידי הכיתה

  יש לסגור את דלת הכיתה
 .לאחר היציאה

  יש לרשום נוכחות כאשר
 .בטוח לעשות זאת

  אם הפינוי הוא אל מחוץ
יש לרשום , לבית הספר

נוכחות לפני היציאה מבית 
הספר ובהגיעכם לאתר 

 .הפינוי

 יש להמתין לעדכונים. 

  יש להמתין להוראות לגבי המצב
 .והפעולות שעליך לנקוט

  יש לנעול את כל החלונות
 .החיצוניים

  אורות יש  /את התריסים
 .להשאיר כפי שהם

 יש לרשום נוכחות. 

  לאחר ההוראות הראשוניות יש
 .להמתין לעדכונים

 הפעילות בכיתות תימשך כרגיל. 

  כל הפעילויות המתרחשות בחוץ
 .יפסקו

 יש להמתין לעדכונים. 

  עליך לבצע ", נעילה"כאשר מכריזים על
 .את הפעולות הבאות במהירות

 אסוף תלמידים מהמסדרונות , אם בטוח
ומאזורים משותפים הנמצאים ליד הכיתה 

 .שלך

 יש , במקרה הצורך. יש לנעול את הדלת
 .לחסום את הדלת

  יש להעביר את התלמידים לאזור בטוח
אשר נמצא מחוץ לטווח , בתוך הכיתה

 .הראיה של הדלת

 אורות יש להשאיר כפי  / את התריסים
 .שהם

  יש לשמור על השקט ולהשתיק טלפונים
 .סלולריים

 יש לרשום נוכחות, אם אפשר. 

  אין לתקשר דרך הדלת או לענות לטלפון
 .של החדר

  אין להגיב להודעות במערכת הכריזה או
 .לאזעקות אש

 כוחות  ישניש להישאר חבויים עד שא
 .לשחרר אתכם יםהביטחון מגיע

 

 

 

חובה הוראות  

 מומלץ
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