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סימוכין2000-2005-2018-0046892 :
לכבוד
שלום רב,

הנדון :רעידות אדמה יולי  - 2018חידוד נהלים והנחיות משרד החינוך
 .1לאור רעידות האדמה שהתרחשו ביומיים האחרונים להלן הנחיות משרד החינוך:
א.

יש להעביר חידוד הנחיות בנושא התנהגות באירוע רעידת אדמה למנהלי
המוס"ח ודרכם לסגלים ,מדריכים ותלמידים במסגרות הפועלות בימים אלה.
לנוחיותכם ,מצ"ב הנחיות התנהגות באירוע רעידת אדמה לבתי ספר וגנ"י –
נספחים א' ו -ב'.

ב.

על קב"טי המוס"ח לוודא מול החברות ,תקינות וחיבור מערכות ההתרעה
לרעידת אדמה למערכות הכריזה במוס"ח בהם מותקנות המערכות.

ג.

יש לדווח לממונה שע"ח מחוזית על כל תקלה קריטית במערכות ההתרעה שאינה
מטופלת ע"י החברה ,וזאת רק לאחר מיצוי טיפול של הרשות אל מול החברה
המתחזקת.

 .2יש להעביר תוכן מסמך זה כאמור למנהלי המוס"ח ולגורמים רלוונטים ברשות.
בברכה,
לימור לביא

מנהלת תחום הביטחון ,בטיחות ושע"ח
מחוז מרכז
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נספח א' -סדר פעולות בעת התרחשות רעידת אדמה בבתי הספר
" ברעידת אדמה  -שטח פתוח הכי בטוח"
בעת התרחשות רעידת אדמה ו/או תוך הודעה במערכת הכריזה הבית ספרית יש להגיע למרחב
הבטוח ביותר על פי סדר העדיפות הבא:
בתוך כיתה/מבנה
אם אתם נמצאים בתוך המבנה/כיתה בעת רעידת אדמה ,צאו בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב
המילוט אל השטח הפתוח והתרחקו מבניינים ,קירות תומכים ,עצים ,כבלי חשמל וכל גורם
מסוכן אחר.
מרחב מוגן
תלמידים ,השוהים בתוך מרחב מוגן תקני אשר נמצא עד קומה שנייה כולל ,יונחו לצאת החוצה
בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט אל השטח הפתוח ויתרחקו ככל הניתן מבניינים ,קירות
תומכים ,עצים ,כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר.
תלמידים השוהים במרחב מוגן תקני ,הנמצא בקומה שלישית ומעלה  יישארו בו עד לסיום
הרעידה הראשונית ו/או על פי הנחיית הנהלת בית הספר יציאה החוצה לשטח הפתוח.
מחוץ לכיתה/מבנה
הישארו בשטח הפתוח ,והתרחקו מבניינים ,קירות תומכים ,עצים ,כבלי חשמל וכל גורם מסוכן
אחר.
בנסיעה ברכב/באוטובוס
יש לעצור את הרכב ,ולהישאר בתוכו עד שהרעידה תיפסק.
אם נמצאים ליד בניינים ,גשרים ,כבלי חשמל ,עצים ו/או כל גורם מסוכן אחר ,יש להמשיך
בנסיעה עד לשטח הפתוח.
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נספח ב' -סדר פעולות בעת התרחשות רעידת אדמה בגן ילדים
"ברעידת אדמה  -שטח פתוח הכי בטוח"
בתוך מבנה הגן
א .עם התרחשות הרעידה תורה מנהלת הגן  /הסייעת לכל הילדים לצאת מחוץ לגן
לשטח פתוח במרחק הרחוק ככל הניתן ממבנה הגן.
ב .יש לצאת בהליכה מהירה וזהירה דרך נתיב המילוט.
ג .היציאה מחצר הגן תתבצע ב 2 -טורים ,כשמנהלת הגן בראש והסייעת בסוף הטור,

ד.

והתמקמות בשטח פתוח שנקבע מראש ואושר ע"י קב"ט המוס"ח ברשות ,מרוחק מבניינים,
קירות תומכים ,עצים ,כבלי חשמל וכל גורם מסוכן אחר.
בגן ילדים ,הממוקם בקומה גבוהה יש להיכנס לממ"ד/ממ"ק ,ולאחר סיום רעידת

האדמה על פי הנחיית מנהלת הגן/הסייעת ,יש לצאת לשטח הפתוח ולהתרחק ככל
הניתן ממבנה הגן למרחב שאושר ע" קב"ט המוס"ח ברשות.
מחוץ למבנה הגן
א .ילדי הגן השוהים בחצר ומחוץ למבנה הגן ,יונחו על ידי מנהלת הגן/הסייעת
להישאר בשטח הפתוח ויורחקו מבניינים ,קירות תומכים ,עצים ,כבלי חשמל וכל
גורם מסוכן אחר.
לאחר הרעידה
א.
ב.
ג.
ד.

ביצוע סריקה על ידי מנהלת הגן/סייעות ולוודא כי כל הילדים נמצאים.
בדיקת נוכחות של כל הילדים וביצוע פעילות הפגה בחצר הגן/שטח הפתוח.
חזרה למבנה הגן אך ורק לאחר ביצוע סריקה ראשונית של מנהלת הגן
לאיתור נזקים/סדקים ומפגעים העלולים לסכן את הילדים.
באם נתגלו מפגעים ונזקים/סדקים ,אין להיכנס לגן ,אלא לדווח לרשות
המקומית ולהמתין להנחיות מהרשות המקומית/קב"ט מוס"ח.
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