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 ' שבט תשע"גט 
 2300ינואר  23 

 לכבוד
 אביב-קב"טים מחוז תל

 אביב-מפקחים כוללים מחוז תל
 אביב-שפ"י מחוז תל

 
 שלום רב,

 
  נושאים להדגשה –תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך הנדון:  

 
  ל מוסדות החינוך בארץ.יערך תרגיל מוסדות חינוך ארצי בכ 2300פברואר  01, ביום חמישי

 בהישמע האזעקה.  - 03:35-00:33:  התרגיל יערך בין השעות
אי  ,מתווה התרגיל יעסוק בהתנהגות התלמידים בעת ירי טילים כשהם בהפסקהלראשונה 

.  כמו כן, על מנהל המוסד להקפיד בתרגיל על בהפסקהלכך יש לוודא כי התלמידים יהיו 
 ם ולמרחבים המוגנים. למקלטי ירידה זהירה  ובטוחה

)נא לתת דגש ומשנה תוקף לסוגיית הבטיחות: מינוי אחראי בטיחות בית ספרי, הקפדה כי 
, הצבת מכוונים בכל המקומות במהירות אך לא בריצההכניסה למרחבים המוגנים תתבצע 

 המסוכנים, כגון פתחים ודלתות המהווים "צוואר בקבוק"(. 
 

 רכת החינוך להתנהגות בעת ירי טילים.הגברת מוכנות מע -מטרת התרגיל
 

נוכחותכם ברשות ובמוס"ח ביום  -מפקחים כוללים, מפקחים מתכללים ומפקחים רשותיים
 יב מעצם הנושא. יש להגביר מעורבות ולהשתתף ביום זה.יזה מח

 
האחריות להכנת מוסדות החינוך למצבי החירום השונים מוטלת על כלל המפקחים/המנהלים 

ה. השתתפותם והסיוע שיעניקו המפקחים  למנהלי מוסדות החינוך ולמנהלי וסגלי ההורא
 .בביצוע התרגיל יבטיחו מוכנות וביצוע איכותיואגפי החינוך ברשויות המקומיות בהיערכות 

 
ע"פ הנחיות שפ"י במסגרת יישום לקחי  בחלק מבתי הספר  יתורגלו גם צל"חבתרגיל זה, 

 תרגילים קודמים.
 ע"י שפ"י: היחידה להתמודדות ומצבי לחץ וחרום. במיוחד לתרגיל זה נהכשהו פת ערכהמצור

 
ערכה זו נכתבה במטרה לסייע לצוותי החינוך השונים, להיערך מבעוד מועד ולמצות את המרב 

ביטחונית, המהווה חלק מרכזי בתרגול, יש חשיבות  -מן התרגול. בנוסף להיערכות הפיסית
מפגש האישי עם כוחות החוסן ומשאבי ההתמודדות. רבה מאוד גם להיערכות הרגשית ול
 לצורך כך, מובאים בערכה זו עקרונות 

 
הנחיות, שיוכלו לסייע לצל"ח ולצוות במוסד החינוכי, לנהל היטב את "מצב החירום" בתרגיל, 

 כך שהתשתית להתמודדות שתיבנה בזמן שגרה תתחזק ותשתכלל גם לזמן של חירום אמיתי.
 

 מוסדות החינוך.למנהלי את החומר המצורף ירו נא העב – לקב"טים
 כמו כן נא לשים דגש על:

בחלק מבתי הספר ע"פ הנחיות והערכה שהוכנה ע"י   צל"ח ותרגול שילוב  .0
 (.רצ"בשפ"'י)
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 בתרגיל.  מפקח מתכלל רשותישילוב  .2

, על כן, יש להתאים את תכנית הלימודים 50:01צפירה בשעה  התרגיל יחל עם הישמע .0
 יהיו כבר בהפסקה.כך שבשעה זו התלמידים 

 יש לתת דגש ומשנה תוקף לסוגיית הבטיחות : .1

  בתרגיל ולפעול ע"פ הנחיות הבטיחות  אחראי בטיחות בית ספרילמנות
 לתרגיל.

  אבל לא יש להקפיד כי הכניסה למרחבים מוגנים תתבצע במהירות
 .בריצה

 על הצבת מכוונים בכל המקומות המועדים והמסוכנים כגון :  יש להקפיד
 ."צוואר בקבוק"פתחים ודלתות המהווים 

 
 בברכה,

 
 חובב צברי

 
 אביב-ממונה על הביטחון והבטיחות במחוז תל

 חיה שיטאי
 

 אביב-מנהלת מחוז תל
 

 
 

 סגן מנהלת המחוז – משה הרשקוביץ העתק: מר
 מפקח המחוז –מר שמואל גרוס 

 אביב-מחמ"ד מחוז תל –סתר אורנבוך גב' א
 אביב-פסיכולוגית מחוז תל –גב' מירי זולברג 
 אביב-מפקחת מורים יועצים מ"מ שפ"י מחוז תל –גב' אורלי שטרן 

 מתאמת יסודי –גב' יוהנה צימרמן 
 יסודי-מתאמת על –גב' נורית רמתי 

 פקחת מתאמת גני ילדיםמ – גב' עליזה בדרשי
 ילדים-ת מתאמת גנימפקח –גב' לזניק רחל 
 מתאמת חינוך מיוחד –גב' רות זרנקין 
 מנהל אגף בכיר ביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית –מר אריה מור 
 סגן מנהל אגף בכיר לביטחון, שע"ח ובטיחות סביבתית – מר שאול יגיל

 מנהל תחום חירום במשרד החינוך –מר שאלתיאל רם 
 מנהל תחום ביטחון –מר איל פרידמן מירב 

 מנהל מח' ביטחון ואבטחת מוס"ח –מר שמעון אבני 
 אביב-מרכזת בטיחות מל"ח ושע"ח מחוז תל – גב' קרן וייס

 מפקד מחוז דן, פיקוד העורף –אל"מ אפי מישוב 
 קצינת אוכלוסיה מחוז דן –רס"ן  קרן דן 

 קה"א מחוז דן, פיקוד העורף –רס"ן דקלה טל 
 טרת ישראלמש-רע"ן אבטחה מחוז ת"א –רפ"ק דני פרץ 

 מנהל מחוז דן משרד להגנת העורף –מר משה חג'בי 
 תפוצת מנהלי מינהל/אגף/מח' החינוך ברשויות
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