
 

 כללי התנהגות בחירום 
 
 

 עובד/דייר נכבד, 
 

כחלק מהערכות המכון לאירועי חירום, ברצוננו לעדכנך בדבר מיקומם של מקלטים ציבוריים  

 ומחסות מוגנים ברחבי המכון וכן באופן בו עלייך לנהוג בעת רעידת אדמה ובעת הישמע אזעקה. 

 היערכות החירום במכון וייצמן, מתייחסת לשני תרחישים עיקריים אליהם יש להיערך:  

 

 

 תרחיש מלחמה הכולל נפילת טילים: 

מרחב מוגן דירתי )ממ"ד(, מרחב מוגן קומתי   - המרחבים המוגנים, הם מרחבים הבנויים בטון

 )ממ"ק( או מקלט ציבורי.  

 בתוך בנייני המשרדים והמעבדות, קיים שילוט מתאים המציין מיקום המרחב המוגן. 

 הטיפול במרחבים מוגנים אלו, מתבצע ע"י המנהלן ועל פי הנחיות האבטחה. 

את מיקום המרחב המוגן בסביבת העבודה שלך, נא פנה אל המנהלן כדי שידריך   אם אינך מכיר 

 אותך על מיקומו ועל הדרך הקצרה ביותר להגיע אליו במקרה חירום. 

המקלטים הציבוריים, אמורים לספק מענה מיגון, לסגל המכון שנמצא מחוץ לבניין בעת התקפת  

 טילים או לאלו שאין להם מרחב מוגן בביתם.  

המקלטים נפתחים בעת העלאת רמת הכוננות ועפ"י הערכת מצב ובשוטף הם סגורים ועוברים  

 ניקיון וריענון תקופתי.  

עים להגנה ולשהייה של מספר שעות: שירותים, חומרי ניקוי,  בתוך כל מקלט ציבורי יש מספר אמצ

 טלפון, מערכות סינון אב"כ למיגון כנגד חומרים כימיים, מים לשתייה, ערכת עזרה ראשונה ורדיו. 

 להלן הנחיות המיגון בעת הישמע אזעקה: 

 שניות.  90 -מרגע הישמע אזעקה, פרק הזמן המוקצב למציאת מחסה הינו כ .1

באם ניתן מבחינת הזמן, פנה   - מוד קרקע בו אין מרחב מוגן )ממ"ד( לשוהים במבנה צ .2
 למקלט ציבורי קרוב. 

 בהימצאך בקומה גבוהה, יש לרדת לקומות התחתונות ולהיכנס למרחב מוגן.  .3

 בעת שהייה מחוץ למבנה, יש להיצמד לקיר מבנה או להיכנס למקלט ציבורי.  .4

 ם הנמצאים במתחם המגורים. דיירי לוננפלד ואירופה, יתפנו למקלטים הציבוריי .5

 דיירי קיפניס, ירדו לקומת הקרקע של כל בניין, שם נמצא מבנה מוגן )עגול(.  .6

 דיירי מרכוס, יתפנו למקלט אשר בקומת הביניים )חצי קומה מעל קומת הכניסה(.  .7

דקות באם לא ניתנה הוראה   10יש להאזין להנחיות ברדיו, ניתן לצאת מהמיגון לאחר  .8
 צפירת הרגעה. אחרת, לא תושמע 

 

 
 *מצורפת מפת המקלטים הציבוריים במכון 

 
 
 
 
 



 

 . SMSמוקד המכון, יעביר עדכונים באמצעות הודעת  
 

 
 

 תרחיש רעידת אדמה: 
 

   -בעת שהייה בתוך מבנה 
בעיקר לשוהים   –צאו מהמבנה אל שטח פתוח  –אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות  .1

 קומתי או בקומת קרקע. -במבנה חד

היכנסו למרחב מוגן )ממ"ד( והשאירו את דלת   –אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות  .2
 הממ"ד פתוחה. 

צאו אל חדר המדרגות, ואם ניתן, המשיכו   –אם לא ניתן לצאת מהמבנה ואין מרחב מוגן  .3
 לרדת אל היציאה מהבניין. 

, תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו  3 –  1כנאמר בסעיפים  במידה ואינכם יכולים לפעול .4
 על הרצפה צמודים לקיר פנימי. 

 
 - בעת שהייה בחוץ 

 הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, עמודי חשמל, שלטים וגשרים. 
 

 - לאחר רעידת אדמה 
ם  יש לקחת בחשבון שעלולות להיווצר רעידות משנה נוספות ולכן יש לצאת מהמבנה בו שהיית

 ולהתרחק מכבלי חשמל קרועים. 
 

 . SMSמוקד המכון, יעביר עדכונים באמצעות הודעת  
 

 
 

לאתר פיקוד  ההוראות המחייבות הינן ההוראות של פיקוד העורף , למידע נוסף מומלץ לפנות 
 . העורף

 
 
 
 
 

 בברכה, 
 

 אייל גבאי 
 וחירום ראש ענף ביטחון  
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