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ש :באיזה תאריך יתקיים תרגיל מוס"ח?
ת :תרגיל מוס"ח (מוסדות חינוך) יתקיים ביום ב' ה 51 -לפברואר  ,6152ו' באדר א' התשע"ו.
ש :מי ישתתף בתרגיל?
ת :כלל מוסדות החינוך בארץ – בתי הספר ,גני הילדים וחלק ממעונות היום.
ש :האם התרגיל הוא ארצי?
ת :כן .התרגיל יתקיים בכל הארץ בו זמנית ויחל בשעה  50:01בבוקר.
ש :האם תשמע אזעקה ארצית בכל הארץ כאות לתחילת התרגיל?
ת :כן .במסגרת התרגיל תשמע בשעה  51:11אזעקה ארצית .כמו כן ,תועבר התרעה בביפר עבור כבדי השמיעה
והחרשים ,תופץ התרעה באינטרנט ,בתחנות הרדיו הארציות והמקומיות ובטלוויזיה.
ש :כיצד תועבר ההתרעה במסגרת התרגיל התרגיל?
ת :במסגרת התרגיל תשמע בשעה  51:11יתורגלו כלל אמצעי ההתרעה ובהם:
צופרים  -אזעקה עולה ויורדת ,אורך האזעקה הינו בהתאם לזמן ההתרעה ( 51שניות 00 ,שניות 41 ,שניות ,דקה,
דקה וחצי ,בעוטף עזה תושמע אזעקת "צבע אדום").
טלוויזיה " -אזעקה כלל ארצית  -תרגיל מוסדות חינוך"
רדיו " -אזעקה כלל ארצית במסגרת תרגיל מוסדות חינוך".
כורזיות ,דיווחיות – אזעקה למשך  51שניות.
ביפרים לכבדי שמיעה " -הופעלה אזעקה באזורך".
ש :איך נדע אם יהיה שיגור של רקטה או טיל לעבר ישראל באותו זמן?
ת:במקרה של התרעת אמת ,תופעל אזעקה נוספת באזור ויפורסמו הנחיות באמצעי התקשורת.
ש :מדוע צריך להפעיל אזעקה כלל ארצית?
ת:פיקוד העורף מתרגל פעמיים בשנה את מערכות ההתרעה ברמה הארצית (יתורגל שוב בספטמבר במסגרת
תרגיל עורף לאומי) ,כדי לוודא את תקינות המערכות ,התרעה בכוחה להתריע בפני איום ולהציל חיים.
ש :מדוע לא מודיעים לציבור על הפעלת אזעקה ארצית?
ת :טרם התרגיל הופץ המידע בנוגע לתרגיל מוסדות חינוך והפעלת אזעקה ארצית באמצעות תשדירים בתחנות
הרדיו ,הודעה באמצעי התקשורת השונים ,עדכון בפייסבוק פיקוד העורף ועדכון בכלל האמצעים להפצת המידע
של הרשויות המקומיות (אתר אינטרנט ,פייסבוק הרשות ,מוקד  501ועוד).
ש :בעבר קיבלתי מסרון לסלולארי על הפעלת אזעקה באזורי .מדוע לא קיבלתי כעת?
ת :בתרגיל זה לא הופעלה מערכת "מסר אישי" ,מערכת מסרונים לטלפונים הסלולאריים.
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ש :לא שמעתי את האזעקה /האזעקה נשמעה חלש.
ת :יש לבדוק אם הפונה האם שהה בזמן האזעקה בתוך מבנה .במידה ושהה במבנה ,הבהר כי האזעקה הניתנת
באמצעות הצופרים מיועדת בעיקר לשוהים בשטח פתוח .וכי בזמן שהייה במבנה ,יש להיעזר באמצעי ההתרעה
הנוספים :רדיו ,טלוויזיה ואינטרנט (אתר פיקוד העורף באמצעות "הגל השקט" ובאתרי אינטרנט נוספים).
במידה והפונה לא שהה בתוך המבנה ,יש לקחת ממנו את הפרטים הבאים כדי לבדוק את כיסוי האזעקה של
מערכת הצופרים.
פורמט תשאול לדיווח פערי אזעקה


מה שמך? ____________________



מה מספר הטלפון שלך? _____________________
(לצורך אפשרות לתשאול חוזר /מעמיק יותר של הקב"ט)



מתי הייתה אזעקה ולא שמעת? ___________________ (תאריך ושעה)



היכן היית בזמן האזעקה? ____________________________ (כתובת מדוייקת)

* תשאול הפונה נדרש להתבצע באמצעות מוקד הרשות המקומית לבדיקה מעמיקה בדבר כיסוי האזעקה
ביישוב ,מתוך הבנה כי המענה הנכון והרלוונטי ביותר יינתן ע"י הרשות המקומית אשר בקיאה במיקומי הצופרים
במרחבה.
ש :האם עלי כאזרח/ית מן המניין להשתתף באופן כלשהו בתרגיל?
ת :לא .התרגיל מיועד למוסדות החינוך בלבד ולא לאזרחים ,יחד עם זאת מומלץ שכל אזרח כבר היום יבחר את
המרחב המוגן הנכון עבורו בהתאם לזמן ההתרעה העומד לרשותו.
ש :במה שונה התרגיל שמתקיים השנה משנים קודמות?
ת :השנה מתבצע התרגיל במהלך ההפסקה בבית הספר ,או לחילופין כשילדי הגן בחצר.
ש :מדוע מתרגלים רק את מוסדות החינוך ולא את כלל האזרחים במדינה?
ת :תרגיל זה הינו ייעודי למוסדות החינוך .התרגיל שנועד לתרגל גם את האזרחים מתקיים אחת לשנה במסגרת
תרגיל העורף הלאומי ,השנה ( )1051יתקיים התרגיל בחודש ספטמבר.
ש :האם פיקוד העורף מדריך בעת שגרה ,את האזרחים בנושא הערכות ירי טילים ורקטות?
ת :פיקוד העורף מקיים הדרכות לאוכלוסייה בכל רחבי הארץ במהלך כל השנה בנושא ירי רקטות וטילים ובנושא
רעידת אדמה .לקבלת הדרכה ניתן ליצור קשר עם נציגי פיקוד העורף בהתאם לאזור המגורים (באמצעות אתר
האינטרנט או מרכז המידע הארצי .)504
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ש :האם מוסדות החינוך מחויבים לתרגל?
ת :ע"פ הנחיית משרד החינוך כלל מוסדות החינוך חייבים לקחת חלק בתרגיל הארצי.
ש :מהן ההנחיות להתנהגות נכונה בעת ירי רקטות וטילים במוסדות חינוך?
ת :את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה ,לפי סדר העדיפות הבא:
 ממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או ממ"ם (מרחב מוגן מוסדי) הם הבחירה המועדפת.
 מקלט – בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
 באין ממ"ק ,ממ"ם או מקלט ,יש לבחור מרחב פנימי מוגן שבו יש מינימום קירות חיצוניים ,חלונות
ופתחים (חדר מדרגות /מסדרון /חדר פנימי  /מסדרון).
 בחוץ – יש להיכנס למבנה קרוב ,בהתאם לזמן העומד לרשותנו .אם אין מבנה בקרבת מקום ,יש לשכב על
הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
ש :האם תתבצע בקרה בתרגיל?
ת :כן .הבקרה תתבצע בכל סוגי מוסדות החינוך באופן מדגמי.
ש :מי אחראי על ביצוע הבקרה?
ת :משרד החינוך בסיוע פיקוד העורף והרשויות המקומיות.
ש :על ידי מי תתבצע הבקרה בביה"ס ביום התרגיל?
ת :הבקרה בבתי הספר תתבצע על בסיס מתנדבים של הרשות ,עובדי משרד החינוך ,חיילי וקציני פיקוד העורף
ומורות חיילות.
ש :למי יפנה מנהל בי"ס שהבקר לא הגיע אליו?
ת :מנהל בי"ס יפנה אל הקב"ט הראשי של הרשות המקומית או אל קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.
ש :אני בקר בתרגיל ורציתי לדעת למי עלי לשלוח את דף הבקר המלא?
ת :את דפי הבקר יש לשלוח בפקס למחוז הרלוונטי ששלח אותך לתרגיל ולהשאיר העתק במוסד החינוכי.
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דרכי תקשורת אל המחוזות:
מחוז

טל' אזרחי

פקס אזרחי

צפון

10-2156151

10-2156011

10-2156120

10-2156211

10-2156666
חיפה

10-6156961

10-6156619

10-6156965
מרכז

16-5161125

16-51611116

דן

11-9116156

11-9116111

11-9116159

11-9116219

11-9116921

11-9116255

11-9116991

11-9116929

ירושלים

16-1061516

16-1060601

דרום

16-5569096

16-1060919
16-1060916
16-1060615
16-1060521
16-5569110

