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חוסנה של מדינת ישראל והיכולת שלה להתמודד מול האיומים השונים טמונה 
בעורף האזרחי.

פיקוד העורף אמון על הכנת אוכלוסיית ישראל להתמודדות למצבי חירום ומהווה 
סמכות מקצועית ראשית לנושאי ההתגוננות בעורף האזרחי.

פיקוד העורף אחראי מתוקף חוק להדריך ולהנחות את האוכלוסייה בעת מלחמה 
והיערכות  כי מידע  ומתוך ההבנה,  ואחרי אירוע  ורעידת אדמה: לפני, תוך כדי, 

בשגרה למצבי חירום תציל חיים.

הקטלוג שלפניכם נועד לשרת אתכם בפועלכם, בהעברת ההסברה לחירום ברמה 
בתחום  בחירום  האתגרים  עם  להתמודדות  המוכנות  בהעלאת  וכן  המקומית, 

המידע לציבור.

מוכנים בשגרה - מוגנים בחירום!
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מוכנים בשגרה - מוגנים בחירום
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 משפחה ישראלית (מונפשת) מתכוננת לחירום. 

 המשפחה תלווה את פיקוד העורף לאורך מסעות ההסברה בשנים הקרובות.

 העלאת מודעות הציבור באשר למצבי חירום ודרכי התמודדות.

 המשך הטמעה נורמות היערכות למצבי חירום כבר בזמן שיגרה. 

המשפחה של 
פיקוד העורף



7 6

ם
רו

חי
 ב

ם
ני

וג
מ

 -
ה 

גר
ש

 ב
ם

ני
וכ

מ

פיקוד העורף

25/5-2/6 גל שני:
תרגיל העורף הלאומי

31/5-4/6
"נקודת מפנה" 2015       

15-26/11 גל שלישי:
תזכורת! הכרת אזור ההתגוננות 
ו"הגל השקט" באתר החדש של 

פיקוד העורף

3-16/5 גל ראשון:
הצגת מפת ההתגוננות המעודכנת עדכון מפת ההתגוננות

(לאחר מבצע "צוק איתן")

מסע הסברה 2015

להיכנס למרחב  יש  נפץ,  קול  או  אזעקה  הישמע  בעת 
המוגן לפי פרק הזמן העומד לרשותכם על פי ההנחיות 

הבאות:

השוהים במבנה – יש להיכנס מיד לממ"ד ולסגור את 
חלון הפלדה. אם אין ממ"ד במבנה, יש להיכנס למרחב 
המוגן שנבחר. באין מרחב כזה יש לצאת לחדר מדרגות. 
במרחב המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, 

ולהיצמד לקיר פנימי ולא לשבת מול החלון.

או  למבנה  להכנס  יש  בנוי,  בשטח   - בחוץ  השוהים 
למחסה קרוב.

באמצעות  הראש  על  ולהגן  לשכב  יש  פתוח,  בשטח 
הידיים.

הנוסעים ברכב -  יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב 
ולהכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע 
לרשותך,  העומד  הזמן  פרק  תוך  למחסה  או  למבנה 
יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש 

באמצעות הידיים.

לא  אם  המוגן,  מהמרחב  לצאת  ניתן  דקות   10 לאחר 
ניתנה הנחייה אחרת.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת 
ולהודיע  סקרנים  להרחיק  יש  כזה  במקרה  הארץ.  על 

למשטרה.

הקפדה על מילוי ההנחיות 
– מצילה חיים!

  www.oref.org.il
מרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 104

אזור ההתגוננות שלי הוא 

זמן הכניסה שלי למיגון הוא 

הכנסו לאתר פיקוד העורף,
רישמו את שם הישוב שלכם ומלאו:

פיקוד העורף

גולן

קצרין

עמק הירדן

גליל עליון

קו העימות

גליל תחתון

 יערותתבור
הכרמל
יערותיערות

 חוףהכרמלהכרמל
הכרמל

מנשה
 ואדי
ערה

חפר

שרון

השפלה

 דרום
השפלה

ירקון

לכיש

 מרכז הנגב

יהודה

 מעלה
אדומים

שומרון

בקעה

 בקעת
בית שאן

ירושלים
בית שמש

ים המלח

ערבה

אילת

דרום הנגב

עוטף עזה

דן

חיפההקריות

עמק יזרעאל

הנחיות להתנהגות 
נכונה בזמן אזעקה
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פרסום בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, 
באתרי האינטרנט וברשתות החברתיות

פרסום כללי 
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פיקוד העורף

בחירת מרחב מוגן במבנה
ממ"ד או ממ"ק )מרחב מוגן דירתי/קומתי( הם הבחירה המועדפת.

מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי, נמצא בתוך הבניין וניתן 
להגיע אליו דרך חדר מדרגות.

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע 
הישמע אזעקה.

חדר מדרגות פנימי: דיירי הקומה העליונה 
בבניין מעל שלוש קומות - ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

בבניין בן שלוש קומות - ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
באין ממ“ד, ממ“ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי מוגן 

שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

הנמצאים מחוץ למבנה
בשטח בנוי - יש להיכנס למבנה ולפעול על פי ההנחיות לשוהים במבנה.
בשטח פתוח - יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם
לפרטים נוספים ומידע אודות שם ומספר איזור ההתגוננת שלכם,

ניתן לפנות לטלפון 104 חיוג חינם מכל טלפון. 
oref.org.il מענה אנושי 24 שעות ביממה. או באתר

 שלום, אני ניסים, האיש שבכל יום
קורים לו )וגם לכם( ניסים מופלאים.

עם זאת, בזמנים מסוימים
אסור לנו לסמוך עליהם.

במקרי חירום 
"אין סומכין על הנס"!
מהיום כולנו מוכנים!
בואו ללמוד כיצד להיערך לשעת חירום

פרסום ברדיו, בעיתונות, 
בפאשקיווילים, ובאתרי האינטרנט

פרסום
למגזר החרדי
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פרסום בשפות
רוסית, אמהרית וערבית

פרסום בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט
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פרסום ברשויות 
המקומיות

פוסט ייעודי לכל רשות

פוסטים להטמעה בפייסבוק ובאתרי האינטרנט הרשותיים
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תמיכה וליווי של הרשויות המקומיות את מסע ההסברה לאורך השנה
ע"י הפצת המידע לתושבים באמצעים הקיימים לרשויות 

18-22/12
"עמידה איתנה"

(שבוע חירום לאומי)

19-30/6
גל שני:

מסע הסברה 2016

"עמידה איתנה"
(שבוע חירום לאומי)

18-22/12
4-5/12

19-30/6
27/3-7/4

גל שלישי:
היערכות לתרגיל 

העורף הלאומי       גל ראשון
גל שני



13 12

ם
רו

חי
 ב

ם
ני

וג
מ

 -
ה 

גר
ש

 ב
ם

ני
וכ

מ

פיקוד העורף

הפלטפורמות
של פיקוד העורף

פיקוד 
העורף
איתכם

www.oref.org.il104
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במובייל

14

במחשב

אתר האינטרנט 
החדש

האתר כולל: מידע בנושא היערכות לחירום , הנחיות התנהגות 
למצבי החירום השונים, "הגל השקט", היסטוריית התרעות ועוד
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הכרת אזור 
ההתגוננות

מזינים את
שם היישוב 1

מקבלים את אזור ההתגוננות 2
וזמן הכניסה למרחב המוגן 

ביישובך
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"הגל השקט" -
הצופר האישי שלכם במחשב הביתי

לוחצים
על האייקון 1

ומקבלים התרעה 
למחשב על פי 
היישוב שבחרת

2
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17

ערוץ פיקוד העורף 
You Tube -ב

 מגוון סרטוני הסברה הכוללים:

 הנחיות התגוננות לכלל מצבי 
החירום

 הנחיות בשפות השונות
 הנחיות לבעלי צרכים מיוחדים

 סרטונים מותאמים לילדים
 

הירשמו כמנוי

הירשמו כמנוי וקבלו עדכון על כל סרטון חדש שנוסף
ניתן לקשר את הסרטונים המבוקשים לאתר הרשות המקומית
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פייסבוק

18

 עדכונים על אירועי אמת ותרגילים
 מידע והנחיות בנושא היערכות למצבי חירום

לחצו  

Like  למעקב אחרי פרסומים שוטפים לחצו
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פייסבוק - עדכוני אמת

עקבו ושתפו
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פייסבוק
מידע והנחיות

עקבו ושתפו

פוסטים בנושא אמצעי ההתרעה העומדים לרשות האזרח
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פייסבוק
מידע והנחיות

עקבו ושתפו

פוסטים בנושא ההיערכות הנדרשת למצב חירום
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פייסבוק
מידע והנחיות

עקבו ושתפו

פוסטים בנושא הנחיות להתנהגות במצבי חירום שונים
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פיקוד העורף

23 22

הדרכת אוכלוסייה
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הדרכה במגזר החרדי הדרכת האוכלוסייה 
לשעת חירום

תוכנית רב גילית
חינוך לחירום

חינוך לחירום חינוך לחירום
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 הדרכת אוכלוסייה מתקיימת בשגרה ומיועדת לכלל האוכלוסייה 

הדרכת מבוגריםהדרכת נוער וילדים
* לכל דורש: ארגונים, מפעלים, מוסדות, ועדי בית ועוד* כחלק מתוכנית משרד החינוך

חינוך לחירום



חינוך 
לחירום

27 26

הדרכת

י״אט׳ז׳ה׳ג׳ב׳

מערכי חירום ה׳
10 מערכים ב-5 ימי למידה  .1

מועבר ע״י מאלש״ח  .2

רב גילית
1.  4 שיעורי חובה בשנ״ל

מועבר ע״י מחנך  .2

ט, יא: בנייה כאזרח פעיל ה, ז: הרחבת הידעב, ג: בניית יסודות
בקהילה

הדרכת נוער וילדים
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יא'
· רע"ד

· חילוץ והישרדות

ז', ט'
· ז' – חומ"ס, פינוי 

והסתגרות
· ט'- אסון לאומי, 

התנדבות וחוסן 
חברתי

ה'
· מצב חירום

· איומים בטחונים
· פינוי תכנית חירום 

משפחתית
· המרחב המוגן

· רע"ד
· גם אני יכול

· שריפה
· מידע בחירום

ב', ג'
· ב' – מהו חירום, 

סכנות וסיכונים, 
שריפה, חשוב 

להתכונן
· ג' – מהו חירום, 

חומ"ס, רע"ד

מהו חירום ?
תוכנית לאומית משותפת למשרד החינוך ופיקוד העורף

הדרכת נוער וילדים
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עזרי לימוד – יסודי 

מופץ ישירות למוסדות החינוך בכל פתיחת שנת לימודים
i

כיתה ב׳

ממלכתי

חרדי

ערבית

כיתה ה׳כיתה ג׳

אני תל מיד מוכן

חינוך והדרכה להתמודדות עם מצבי חירום
לכיתות ה'

חוברת לתלמיד         

מהדורה שנייה 2014

פיקוד העורף

11

משפחתית

של משפחת

תכנית חירום

פיקוד העורף

מהדורה מותאמת למגזר החרדי

الرتبية واإلرشاد ملواجهة حاالت الطوارئ
للصّف الخامس
كرّاسة للتلميذ

أنا تلميذ مستعّد

الطبعة الثانية 2014

פיקוד העורף

ا كُن مستعدًّ

ملزيد من األمان

אני תל מיד מוכן

פיקוד העורף

 
בס”ד

 חינוך והדרכה להתמודדות עם מצבי חירום
לכיתות ה’

חוברת לתלמיד

11

العائيل
برنامج حاالت الطوارئ

قيادة الجبهة الداخلية

11

משפחתית
תכנית חירום

פיקוד העורף
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עזרי לימוד – יסודי 

הפסקות פעילות מתקיימות במסגרת שבוע חינוך לחירום בית ספרי

כן
מיד מו אני תל

i

רביעיות

לוחות לודו/ סולמות 
וחבלים

ניחוש קלף 
על המצח

פיקוד העורף

מתרגל, משנן, מתכונן
כל הכללים בעל פה אני יודע

ידע זה כח
ותרגול טוב למוח

 
משפר את הזמן

יודע את הדרך למרחב המוגן
עכשיו אני רגוע
אלוף הביצוע

הכל ברור קצר וקולע
בשעת חירום, מה לעשות יודע

זוז! 
COUNTDOWN

1,2,3
 

את החבורה מתזמן
כל אחד פה מצטיין

אני חש מוגן חש מוגן
שני צעדים קדימה
אני בזמן, אני מוכן

1,2,3
חש מוגן חש מוגן

סיבוב אחורה
ימינה שמאלה

אני חש מוגן חש מוגן
אני חש מוגן חש מוגן
אני מוכן! אני מוגן!!!

 
גם בימים שקטים- מתרגלים

פיקוד העורף

ותרגול טוב למוחידע זה כחכל הכללים בעל פה אני יודעמתרגל, משנן, מתכונן
 

זוז! בשעת חירום, מה לעשות יודעהכל ברור קצר וקולעאלוף הביצועעכשיו אני רגועיודע את הדרך למרחב המוגןמשפר את הזמן
COUNTDOWN

1,2,3
 

אני בזמן, אני מוכןשני צעדים קדימהאני חש מוגן חש מוגןכל אחד פה מצטייןאת החבורה מתזמן

1,2,3
אני מוכן! אני מוגן!!!אני חש מוגן חש מוגןאני חש מוגן חש מוגןימינה שמאלהסיבוב אחורהחש מוגן חש מוגן

גם בימים שקטים- מתרגלים 

פיקוד העורף
מתרגל, משנן, מתכונן

כל הכללים בעל פה אני יודע
משפר את הזמן ותרגול טוב למוחידע זה כח

יודע את הדרך למרחב המוגן
אלוף הביצועעכשיו אני רגוע

הכל ברור קצר וקולע

COUNTDOWN1,2,3זוז! בשעת חירום, מה לעשות יודע
את החבורה מתזמן 

כל אחד פה מצטיין
אני חש מוגן חש מוגן
שני צעדים קדימה

ימינה שמאלהסיבוב אחורהחש מוגן חש מוגן1,2,3אני בזמן, אני מוכן
אני חש מוגן חש מוגן

אני חש מוגן חש מוגן
גם בימים שקטים- מתרגלים אני מוכן! אני מוגן!!!

פיקוד העורף

104



31 30

יא'ט'ז'שכבה

חוברת  
מורה

מצגות
עברית / ערבית

מצגת חומ"ס והסתגרות• 
תפיסת אירוע בחירום• 
מצגת מידע• 

מצגת חילוץ קל• מצגת - התנדבות• 
מצגת רעידת אדמה• 

עזרים נוספים

עיתון חומ"ס• 
אנימציה- אירוע חירום• 
סרט ניסוי חומרים • 

מסוכנים

לומדה – חילוץ קל•  סרט נוער מתנדב• 

עזרי לימוד – על יסודי 

מופץ ישירות למוסדות החינוך בכל פתיחת שנת לימודים
i
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 הדרכה ניתנת לכל מוסד, מפעל, ארגון  
ולכל גוף דורש – ללא עלות

 מצגת אינטרקטיבית, בשפות: עברית,  
ערבית, רוסית 

 משך ההדרכה: 60 דקות - ההדרכה  
תותאם לקהל היעד (ההדרכה תועבר על 

ידי מדריכת אוכלוסייה לשעת חירום) 
 במסגרת ההדרכה יחולקו למשתתפים  

עלוני הסברה

ניתן להזמין!  

הדרכת מבוגרים

היערכות למצבי חירום 
פיקוד העורף - הדרכת אוכלוסייה

נושאי ההדרכה
ירי רקטות וטילים

רעידת אדמה

חומרים מסוכנים

מה אני יכול לעשות כבר היום?



33 3233 32

עמדת מידע כוללת שלטי גלילה ועלוני הסברה  

העמדה תיפרס על ידי מדריכות אוכלוסייה לשעת חירום  

ניתן לפרוס בפתח של כנס/ יום עיון/ השתלמות   

עמדת מידע 

ניתן להזמין!  
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עלונים וכרזות
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הנחיות התנהגות למצבי החירום השונים  

ניתן לקבל כקובץ להטמעה באתר אינטרנט   

ניתן להזמין בכמות המתאימה לפריסה   
במקומות מרכזיים  (לא מיועד לחלוקה לכל 

בית אב) 

ניתן להזמין!  

עלוני הסברה
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פיקוד העורף

תושבים יקרים,
הודעה  ובלי  עת  בכל  להתרחש  עלולים  חירום  ומצבי  סכנות 
שאנשים  למדנו  ובעולם,  בארץ  העבר,  אירועי  מניסיון  מוקדמת. 
יותר  טובה  בצורה  חירום  מצבי  עם  להתמודד  ידעו  שהתכוננו 

ובכך הצילו את עצמם ואת בני משפחתם.
באגרת זו, נפרט את הנחיות ההתגוננות למצבי החירום השונים 

ומה ניתן לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר. 

מה אני יכול לעשות
כבר היום?

❑ הכינו ציוד חירום הכולל: 

תאורת חירום מטען נוסף/נייד   אמצעי תקשורת    

מים  תרופות   מסמכים חשובים     

מטפה לכיבוי אש ערכת עזרה ראשונה   מזון משומר     

ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם  

אבא

❑ בדקו האם אתם מוכנים:

המרחב המוגן בבתינו:                  
אזור ההתגוננות שלי הוא:                        

זמן ההגעה למרחב המוגן:                         
המרחב הבטוח ברעידת אדמה:                              

❑ זכרו מספרי טלפונים חשובים למצב חירום:

103104

  מוקד רשות מקומיתפיקוד העורףחברת החשמל

106/7/8

משטרת ישראל

100
מגן דוד אדום

101
כיבוי אש

102

מוקד איחוד הצלה

1221
מוקד זק״א

1220
משרד הרווחה

118

104

חומרים מסוכנים

יום   היום  בחיי  סביבנו  נמצאים  מסוכנים  חומרים 
חומר  של  דליפה  והמשק.  הבית  לתפעול  וחיוניים 
אם  שבאזור.  האוכלוסייה  את  לסכן  עלולה  מסוכן, 
נכיר את ההנחיות ונפעל על פיהן בעת אירוע, נוכל 

להגן על עצמנו. 

הנחיות התנהגות באירוע חומרים מסוכנים:

ייכנסו   – במבנה  השוהים 
לממ"ד, מקלט או חדר פנימי 
בעל מינימום קירות חיצוניים, 
לסגור  יש  ופתחים.  חלונות 
להפעיל  (אין  ומזגן  חלונות 
והסינון  האוורור  מערכת  את 

בממ"ד או במקלט).

השוהים בחוץ – ייכנסו לחדר 
פנימי במבנה קרוב. 

בתוך  השהייה  מקרה,  בכל 
השהייה  על  עדיפה  מבנה 

בחוץ. 

❑ עקבו אחרינו ותתעדכנו וגם בשגרה

הנוסעים ברכב – יכבו מזגן, 
יסגרו חלונות והתרחקו 

מאזור האירוע.

היערכות
למצבי חירום

״אין סומכין על הנס״
מהיום כולנו מוכנים

ב"ה

בחוץ במבנה

ברכב בים

בחוץ במבנה

ברכב

בחוץ במבנה

ירי רקטות וטיליםרעידת אדמה

בחוץחומרים מסוכנים במבנה

ברכב בים

בחוץ במבנה

ברכב

בחוץ במבנה

ירי רקטות וטיליםרעידת אדמה

חומרים מסוכנים

היערכות
למצבי חירום

פיקוד העורף

תושב/ת יקר/ה,
הודעה  ובלי  עת  בכל  להתרחש  עלולים  חירום  ומצבי  סכנות 
שאנשים  למדנו  ובעולם,  בארץ  העבר,  אירועי  מניסיון  מוקדמת. 
יותר  טובה  בצורה  חירום  מצבי  עם  להתמודד  ידעו  שהתכוננו 

ובכך הצילו את עצמם ואת בני משפחתם.
באגרת זו, נפרט את הנחיות ההתגוננות למצבי החירום השונים 

ומה ניתן לעשות כבר היום, כדי להיערך טוב יותר. 

מה אני יכול לעשות
כבר היום?

❑ הכינו ציוד חירום הכולל: 

תאורת חירום מטען נוסף/נייד   אמצעי תקשורת    

מים  תרופות   מסמכים חשובים     

מטפה לכיבוי אש ערכת עזרה ראשונה   מזון משומר     

ציוד נוסף שנדרש למשפחתכם  

אבא
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❑ בדקו האם אתם מוכנים:

המרחב המוגן בבתינו:                  
אזור ההתגוננות שלי הוא:                        

זמן ההגעה למרחב המוגן:                         
המרחב הבטוח ברעידת אדמה:                              

❑ זכרו מספרי טלפונים חשובים למצב חירום:

משטרת ישראל

100

104
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מגן דוד אדום

101
כיבוי אש

102

www.oref.org.il104

חומרים מסוכנים

יום   היום  בחיי  סביבנו  נמצאים  מסוכנים  חומרים 
חומר  של  דליפה  והמשק.  הבית  לתפעול  וחיוניים 
אם  שבאזור.  האוכלוסייה  את  לסכן  עלולה  מסוכן, 
נכיר את ההנחיות ונפעל על פיהן בעת אירוע, נוכל 

להגן על עצמנו. 

הנחיות התנהגות באירוע חומרים מסוכנים:

ייכנסו   – במבנה  השוהים 
לממ"ד, מקלט או חדר פנימי 
בעל מינימום קירות חיצוניים, 
לסגור  יש  ופתחים.  חלונות 
להפעיל  (אין  ומזגן  חלונות 
והסינון  האוורור  מערכת  את 

בממ"ד או במקלט).

השוהים בחוץ – ייכנסו לחדר 
פנימי במבנה קרוב. 

בתוך  השהייה  מקרה,  בכל 
השהייה  על  עדיפה  מבנה 

בחוץ. 

❑ עקבו אחרינו ותתעדכנו וגם בשגרה

הנוסעים ברכב – יכבו מזגן, 
יסגרו חלונות והתרחקו 

מאזור האירוע.

עברית  

למגזר החרדי  

עלוני הסברה

ניתן להזמין!  
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People indoors – go into the 

protected space, shelter or 

interior room with a minimum 

of external walls, windows and 

doorways. Close all windows 

and turn off air-conditioning 

(do not operate the shelter’s 

ventilation and filtering system).

When driving a vehicle – turn 

off the air conditioning, close all 

windows and keep away from 

the contaminated zone.

If you are outside – enter 

an interior room in a nearby 

building.In any case, staying indoors is 

better than being outdoors.

❑  Ensure you are prepared:

My in-house protected space:

My shelter zone is:

Time to reach the protected space:

Protected space during an earthquake:

 ❑ Follow us and stay up to date in routine

אבא
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Israel Police100
104 Israel Electric 

Corporation

106/7/8

 Magen David Adom

Emergency Medical Service101

Fire Department102

www.oref.org.il

104

 Emergency
preparedness

Protected in
emergencies

Home Front Command

Home Front Command

Municipality Call 

Center

Dear Resident,
Hazards and emergencies may occur at any time and 

without notice.  Experience from past events, in Israel and 

abroad, has taught us that people who prepared ahead of 

time knew how to cope with emergency situations better, 

thus saving themselves and their families.

In this pamphlet we shall elaborate on the protection 

guidelines for various emergency situations and what you 

can do today to be better prepared.

What can I do today?

Hazardous Materials

Means of communication

Important documents

Hazardous materials are all around us in everyday life and 

are essential to the household and the economy. Leakage of 

hazardous materials could endanger people in the area. If we 

are familiar with the guidelines and act according to them 

during an emergency, we will be able to protect ourselves.

Canned food
Additional equipment required for your family

First aid kit

Fire extinguisher

Medications

water

An additional/mobile charger Emergency lighting

❑ Prepare emergency equipment which includes: 

Behavior guidelines in a hazardous materials incident:

In a structure

In a vehicle

Outdoors

❑ Remember important emergency phone numbers:

االستعداد
لحاالت الطوارئ

قيادة الجبهة 
الداخلية

جاهزون 
في الروتين

محميون 
في الطوارئ

أيها المواطن/ ة العزيز/ ة,

أخطار وحاالت طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار 

مسبق. من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي, في البالد والعالم, 

تعلمنا أن األشخاص الذين استعدوا عرفوا كيفية التعامل مع 

حاالت الطوارئ على أفضل وجه وبذلك أنقذواأنفسهموأفراد 

في  االحتماء  إرشادات  سنفصل  الكراسة,  هذا  في  عائلتهم. 

حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل 

االستعداد بشكل أفضل منذ اآلن. 

ماذا يمكنني أن افعل اليوم؟ 

אבא
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❑ تفحصوا إذا كنتم مستعدين:

 ..................
...................

...................
المنطقة المحمية في بيوتنا:............

 ..................
...................

...................
...................

منطقة احتمائي هي:......

 ..................
...................

.................. ة:
مدة الوصول إلى المنطقة المحمي

 ................
.............. المنطقة المحمية في حال حصول هزة أرضية:

❑ تذكروا أرقام هواتف مهمة لحاالت الطوارئ:

شرطة إسرائيل

100

104

شركة الكهرباء

قيادة الجبهة الداخلية

مركز السلطة المحلية

106/7/8

نجمة داود الحمراء

خدمة اإلطفاء101

102

www.ore
f.org.il

104

مواد خطرة

المواد الخطرة تتواجد في حياتنا اليومية 

وضرورية من اجل تشغيل البيت والقطاع. 

تسرب لمادة خطرة, قد يسبب الخطر للسكان 

في المنطقة. إذا تعرفنا على اإلرشادات 

ونفذناها خالل الحدث, يمكننا حماية أنفسنا.

إرشادات التصرف في حال مواد خطرة:

على المتواجدين في بناية - 

الدخول إلى ملجأ محمي, ملجأ 

أو غرفة داخلية ذات اقل عدد 

من الجدران الخارجية. يجب 

إغالق الشبابيك والمكيف 

(ممنوع تشغيل نظام التهوئة 

والتصفية في ملجأ محمي أو 
الملجأ)

على المتواجدين في الخارج- 

الدخول إلى غرفة داخلية في 

بناية قريبة.

على جميع األحوال, التواجد 

داخل مبنى أفضل من 

التواجد في الخارج.

❑ تابعونا وتابعوا التحديثات حتى في األيام العادية

المسافرين في السيارة- 

إطفاء مكيف, إغالق شبابيك 

واالبتعاد عن منطقة الحادث.

❑ حضروا معدات الطوارئ التي تشمل: 

إضاءة طوارئ شاحن إضافي/ متنقل  وسائل اتصال 

ماء
أدوية  مستندات مهمة 

طفاية حريق طقم مساعدة أولية 
أغذية معلبة 

معدات إضافية التي يحتاجها أفراد عائلتكم

في بناية

في السيارة

في الخارج

preparedness

Dear Resident,
Hazards and emergencies may occur at any time and 

without notice.  Experience from past events, in Israel and 

abroad, has taught us that people who prepared ahead of 

time knew how to cope with emergency situations better, 

thus saving themselves and their families.

In this pamphlet we shall elaborate on the protection 

guidelines for various emergency situations and what you 

can do today to be better prepared.

أيها المواطن/ ة العزيز/ ة,

أخطار وحاالت طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار 

مسبق. من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي, في البالد والعالم, 

أخطار وحاالت طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار 

مسبق. من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي, في البالد والعالم, 

أخطار وحاالت طوارئ قد تحدث في أي لحظة وبدون أي إنذار 

تعلمنا أن األشخاص الذين استعدوا عرفوا كيفية التعامل مع 

مسبق. من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي, في البالد والعالم, 

تعلمنا أن األشخاص الذين استعدوا عرفوا كيفية التعامل مع 

مسبق. من خبرتنا نتيجة ألحداث الماضي, في البالد والعالم, 

حاالت الطوارئ على أفضل وجه وبذلك أنقذواأنفسهموأفراد 

في  االحتماء  إرشادات  سنفصل  الكراسة,  هذا  في  عائلتهم. 

حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل 

في  االحتماء  إرشادات  سنفصل  الكراسة,  هذا  في  عائلتهم. 

حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل 

في  االحتماء  إرشادات  سنفصل  الكراسة,  هذا  في  عائلتهم. 

االستعداد بشكل أفضل منذ اآلن. 

حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل 

االستعداد بشكل أفضل منذ اآلن. 

حاالت الطوارئ المختلفة وماذا يمكننا أن نفعل اليوم, من اجل 

При нахождении в помещении – следует 

войти в бомбоубежище в квартире 

(МАМАД), общее бомбоубежище или 

во внутреннюю комнату с наименьшим 

количеством внешних стен, окон и 

отверстий. Следует закрыть окна и 

выключить кондиционер (запрещено 

включать систему вентиляции и фильтрации 

в бомбоубежище в квартире или в общем 

бомбоубежище).
Пассажирам автомобиля – следует 

выключить кондиционер, закрыть окна и 

отдалиться от места происшествия. 

Находящимся на улице – следует войти 

во внутреннее помещение ближайшего 

здания. В любом случае,  предпочтительнее 

находиться в помещении, чем на улице. 

❑  Проверьте, готовы ли Вы?

Безопасное помещение в Наших домах:

Моя зона оповещения:
Время для входа в безопасное помещение:

Безопасное помещение при землетрясении:

❑ Следите за нашими руководствами и будьте 

информированны также и повседневно

אבא

103

Пожарная служба

100

104

Израильская компания электроэнергии

106/7/8

Маген Давид Адом

101
Полиция Израиля

102
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ПОДГОТОВКА К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМСИТУАЦИЯМ

Командование Тыла

Командование Тыла

Муниципальный 
информационный центр

Уважаемые граждане,
опасности и чрезвычайные ситуации могут произойти в любое 

время и без предупреждения заранее. По опыту предыдущих 

происшествий в Израиле и за рубежом, мы убедились, что 

заранее подготовленные граждане лучше действовали во время 

чрезвычайных ситуациях. Таким образом, они спасли жизнь себе 

и своим близким. Настоящая брошюра содержит руководство 

о правилах поведения при различных чрезвычайных ситуациях 

и информацию о том, что можно сделать уже сегодня для 

достижения более качественной подготовки. 

Что можно сделать
уже сегодня?

Вредные вещества

СМИ
Важные документы

Вредные вещества используются нами повседневно и являются 

необходимыми для содержания дома и хозяйства. Утечка 

вредного вещества может подвергнуть опасности окружающих 

жителей. Ознамколение с указаниями и их выполнение во время 

происшествия помогут Нам себя защитить.

Консервированная пища
Дополнительные принадлежности, необходимые для Вашей семьи.

Аптечка первой помощи
Огнетушитель

Лекарства

Вода

Дополнительно зарядное устройство Аварийное освещение

❑ Приготовить принадлежности для чрезвычайных ситуаций: 

Правила действия при утечке вредных веществ:

В помещении

В автомобиле

На улице

❑ Имейте при себе важные номера телефонов

для чрезвычайных ситуаций::

ПОДГОТОВЛЕНЫ В МИРНОЕ ВРЕМЯ -  ЗАЩИЩЕНЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

רוסית

אנגלית

ערבית

ניתן להזמין!  

עלוני הסברה
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 הנחיות התנהגות בזמן 
אזעקה

 מיועד לאוכלוסייה בעלת 
מוגבלות שכלית

 ניתן לקבל כקובץ להטמעה 
באתר אינטרנט

ניתן להזמין למוסדות   
ולאוכלוסייה בקהילה

 הנחיות התנהגות בזמן 

 מיועד לאוכלוסייה בעלת 

 ניתן לקבל כקובץ להטמעה 

PB

1

 או "צבע אדום"  בזמן אזעקהאני צריך לעשותמה

פיקוד העורף
פיקוד העורף

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
אני צריך לעשות
בזמן אזעקהאני צריך לעשות

צבע אדום""      בזמן אזעקה
צבע אדום

6

7

הוראות כלליות

מה אני צריך לעשות בזמן אזעקה
או צבע אדום?

כשאני שומע אזעקה  או "צבע אדום": 

אני צריך ללכת למרחב המוגן הכי קרוב אלי.

אני צריך ללכת למרחב המוגן הקרוב הכי מהר שאפשר.

ברגע שהאזעקה מפסיקה, אני צריך כבר להיות 

במרחב המוגן.

איך אני יודע לאיזה מרחב מוגן ללכת?

אני יודע לפי המקום שאני נמצא בו 

בזמן האזעקה או בזמן "צבע אדום".

אני יכול להיות באחד מהמקומות האלה:

אני צריך להישאר במרחב המוגן 10 דקות

)ב-10 דקות אפשר לשיר 4 שירים(

במבנה
)בבניין או בבית  

או בחדר(
בחוץ

בכלי תחבורה
)במכונית או במונית או 

ברכבת או באוטובוס(

10 דקות

ניתן להזמין! 

פנקס כיס
פישוט לשוני
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 כרזות הכוללות הנחיות התגוננות לחירום

 ניתן לקבל כקובץ להטמעה באתר אינטרנט 

 מיועד לתלייה במקומות מרכזיים/ מוסדות ציבור/ 
מוסדות חינוך ועוד

A2 ובגודל A3 קיים בגודל 

כרזהכרזות
הנחיות התנהגות בזמן אזעקה

ניתן להזמין!  
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زمن دخولي األمن

منطقت ي األمنه هي

ادخلوا الة موقع قيادة الجبهة الداخلية، 

ادخلوا اسم بلدكم وادخلوا:

المبادئ التوجيهية 

للحماية في حالة سماع 

صفارة االنذار
يجب  انفجار  صوت  أو  االنذار  صفارة  سماع  وقت  في 

االلتزام بطرق الحماية, بالتناسب مع الوقت المحدد لنا, 

علينا العمل حسب المبادئ التالية: 

داخل المبنى

اذا تواجدنا داخل مبنى يجب علينا  الدخول الى الغرفة 

المحصنة البيتية, الغرفة المحصنة من العمارة, الملجأ, 

او الغرفة االكثر اماناَ او بيت الدرج. بالتناسب مع الوقت 

المحدد لنا, وأغالق الشبابيك واالبواب.
خارج المبنى

 يجب الدخول الى مبنى قريب , وحسب الوقت المحدد لنا. 

واذا ال يوجد مبنى بقربك  أو اذا كنت في مكان مفتوح, 

يجب االستلقاء على األرض وحماية الرأس بواسطة اليدين.
في داخل 

السياره

يجب التوقف بجانب الطريق , والخروج من السيارة 

والدخول الى المبنى القريب, اذا لم تستطيع الوصول الى 

مبنى في الوقت المحدد لك, يجب الخروج من السيارة 

واالستلقاء على االرض وحماية الرأس بواسطة اليدين. 

في حالة لم تستطيع الخروج من السيارة, يجب الوقوف 

بجانب الطريق واالنتظار لمدة ١٠ دقائق.

بعد مضي ١٠ دقائق يمكن الخروج من المجال المحمي، إذا لم 

يتم إصدار توجيهات أخرى. 

من المهم االبتعاد عن األجسام المشبوهة أو عن قذيفة ملقاة 

على األرض. في مثل هذه الحالة يجب إبعاد الفضوليين وتبليغ 

الشرطة.

www.oref.org.il

في مركز المعلومات للجبهه الداخليه في رقم ١٠٤

١٠٤١٠٤١٠٤١٠٤

جاهزون 

في الروتين

محميون 

في الطوارئ

زمن دخولي األمن

منطقت ي األمنه هي

ادخلوا الة موقع قيادة الجبهة الداخلية، 

ادخلوا اسم بلدكم وادخلوا:

يجب  انفجار  صوت  أو  االنذار  صفارة  سماع  وقت  في 

االلتزام بطرق الحماية, بالتناسب مع الوقت المحدد لنا, 

علينا العمل حسب المبادئ التالية: 

المبنى داخل

مبنى داخل تواجدنا اذا

البيتية, الغرفة المحصنة

او اماناَ االكثر الغرفة او

الشبابيك لنا, وأغالق المحدد
المبنى خارج

قريب مبنى الى الدخول يجب

بقربك   مبنى يوجد ال واذا

وحماية األرض على االستلقاء يجب
داخل في

السياره

الطريق ,  بجانب التوقف يجب

القريب,  المبنى الى والدخول

لك, يجب المحدد الوقت في مبنى

الرأس وحماية االرض على واالستلقاء

من الخروج تستطيع لم حالة في

دقائق ١٠ لمدة واالنتظار الطريق بجانب

بعد مضي ١٠ دقائق يمكن الخروج من المجال المحمي، إذا لم 

يتم إصدار توجيهات أخرى. 

من المهم االبتعاد عن األجسام المشبوهة أو عن قذيفة ملقاة 

على األرض. في مثل هذه الحالة يجب إبعاد الفضوليين وتبليغ 

الشرطة.

www.oref.org.il

في مركز المعلومات للجبهه الداخليه في رقم ١٠٤١٠٤

في الروتين

محميون 

في الطوارئ

להיכנס למרחב  יש  נפץ,  קול  או  אזעקה  הישמע  בעת 

הבאות:המוגן לפי פרק הזמן העומד לרשותכם על פי ההנחיות 

השוהים במבנה – יש להיכנס מיד לממ"ד ולסגור את 

חלון הפלדה. אם אין ממ"ד במבנה, יש להיכנס למרחב 

המוגן שנבחר. באין מרחב כזה יש לצאת לחדר מדרגות. 

במרחב המוגן יש לשבת על הרצפה, מתחת לקו החלון, 

ולהיצמד לקיר פנימי ולא לשבת מול החלון.

או  למבנה  להכנס  יש  בנוי,  בשטח   - בחוץ  למחסה קרוב.השוהים 

באמצעות  הראש  על  ולהגן  לשכב  יש  פתוח,  הידיים.בשטח 

הנוסעים ברכב -  יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב 

ולהכנס למבנה או למחסה קרוב. במידה ולא ניתן להגיע 

לרשותך,  העומד  הזמן  פרק  תוך  למחסה  או  למבנה 

באמצעות הידיים.יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש 

לא  אם  המוגן,  מהמרחב  לצאת  ניתן  דקות   10 לאחר 
ניתנה הנחייה אחרת.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת 

ולהודיע  סקרנים  להרחיק  יש  כזה  במקרה  הארץ.  למשטרה.על 

הקפדה על מילוי ההנחיות 
– מצילה חיים!

  www.oref.org.il
מרכז המידע של פיקוד העורף בטלפון 104

אזור ההתגוננות שלי הוא 
זמן הכניסה שלי למיגון הוא 

הכנסו לאתר פיקוד העורף,
רישמו את שם הישוב שלכם ומלאו:

פיקוד העורף
גולן

קצרין

עמק הירדן

גליל עליון

קו העימות

גליל תחתון

תבור
הכרמל יערות
הכרמלהכרמליערותיערות

הכרמל חוף
מנשה

 ואדי
ערה

חפר
שרון

השפלה
השפלה דרום

ירקון

לכיש

 מרכז הנגב

יהודה

אדומים מעלה

שומרון

בקעה

בית שאן בקעת

בית שמשירושלים

ים המלח

ערבה

אילת

דרום הנגב

עוטף עזה

דן

הקריות
חיפה

עמק יזרעאל

הנחיות להתנהגות 
נכונה בזמן אזעקה

כרזה
הנחיות התנהגות בזמן אזעקה

ערבית

עברית

ניתן להזמין! 
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ניתן להזמין!  

 למגזר החרדי

פיקוד העורף

בחירת מרחב מוגן במבנה
ממ"ד או ממ"ק (מרחב מוגן דירתי/קומתי) הם הבחירה המועדפת.

מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי, נמצא בתוך הבניין וניתן 
להגיע אליו דרך חדר מדרגות.

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע 
הישמע אזעקה.

חדר מדרגות פנימי: דיירי הקומה העליונה 
בבניין מעל שלוש קומות - ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

בבניין בן שלוש קומות - ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
פנימי  חדר  לבחור  יש  פנימי,  מדרגות  חדר  או  מקלט  ממ”ק,  ממ”ד,  באין 

מוגן שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

הנמצאים מחוץ למבנה
בשטח בנוי - יש להיכנס למבנה ולפעול על פי ההנחיות לשוהים במבנה.
בשטח פתוח - יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.
בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם

לפרטים נוספים ומידע אודות שם ומספר איזור ההתגוננת שלכם,
ניתן לפנות לטלפון 104 חיוג חינם מכל טלפון. 

oref.org.il מענה אנושי 24 שעות ביממה. או באתר

שלום, אני ניסים,
האיש שבכל יום

קורים לו (וגם לכם)
ניסים מופלאים.

עם זאת, 
בזמנים מסוימים

אסור לנו לסמוך עליהם.

במקרי חירום 
"אין סומכין על הנס"!
מהיום כולנו מוכנים!

בואו ללמוד כיצד להיערך לשעת חירום

כרזה
הנחיות התנהגות בזמן אזעקה

פיקוד העורף

בחירת מרחב מוגן במבנה
ממ"ד או ממ"ק )מרחב מוגן דירתי/קומתי( הם הבחירה המועדפת.

מקלט בבניין משותף - בתנאי שהמקלט פנימי, נמצא בתוך הבניין וניתן 
להגיע אליו דרך חדר מדרגות.

מקלט ציבורי - בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע 
הישמע אזעקה.

חדר מדרגות פנימי: דיירי הקומה העליונה 
בבניין מעל שלוש קומות - ירדו שתי קומות ויישארו בחדר המדרגות.

בבניין בן שלוש קומות - ירדו קומה אחת ויישארו בחדר המדרגות.
באין ממ“ד, ממ“ק, מקלט או חדר מדרגות פנימי, יש לבחור חדר פנימי מוגן 

שבו מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

הנמצאים מחוץ למבנה
בשטח בנוי - יש להיכנס למבנה ולפעול על פי ההנחיות לשוהים במבנה.
בשטח פתוח - יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

בהישמע אזעקה יש להיכנס למרחב המוגן במסגרת פרק הזמן העומד לרשותכם
לפרטים נוספים ומידע אודות שם ומספר איזור ההתגוננת שלכם,

ניתן לפנות לטלפון 104 חיוג חינם מכל טלפון. 
oref.org.il מענה אנושי 24 שעות ביממה. או באתר

 שלום, אני ניסים, האיש שבכל יום
קורים לו )וגם לכם( ניסים מופלאים.

עם זאת, בזמנים מסוימים
אסור לנו לסמוך עליהם.

במקרי חירום 
"אין סומכין על הנס"!
מהיום כולנו מוכנים!
בואו ללמוד כיצד להיערך לשעת חירום
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הכינו את הבית ואת המשפחה
        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 

        הישראלי לרעידות אדמה.

        חזקו לקירות חיבורי ארונות, מדפים ומזגנים. 

        אל תתקינו מדפים מעל למיטות.

        קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

        כללי ההתגוננות, לפחות אחת לשנה.

        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  
        ראשונה, רדיו ותאורת חירום.

       ההנחיות שלעיל.       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי     

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 
        הישראלי לרעידות אדמה.

        חזקו לקירות חיבורי ארונות, מדפים ומזגנים. 

        אל תתקינו מדפים מעל למיטות.

        קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

        כללי ההתגוננות, לפחות אחת לשנה.

        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  
        ראשונה, רדיו ותאורת חירום.

       ההנחיות שלעיל.       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי           

מה עושים בעת רעידת אדמה?
1. אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות 

צאו מהמבנה אל שטח פתוח. 
2. אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות(בעיקר במבנה חד-קומתי או בקומת קרקע) 

היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד). 

     ואין מרחב מוגן 3. אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירותיש להשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.

צאו אל חדר המדרגות, ואם ניתן, 

4. רק אם אינכם יכולים לפעול כךהמשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.

תפסו מחסה תחת רהיט כבד, 

או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.

אל תשתמשו במעלית

אל תדליקו אש או מתג 
חשמלי מחשש לפיצוץ

והתרחקו ממבנים ! הישארו בשטח הפתוח 

מיד לאחר סיום רעידת האדמה:
1. צאו מהמבנה והקפידו לשהות בשטח    

     פתוח הרחק מבניינים ומכבלי חשמל קרועים.

2. קחו אתכם את תיק החירום המשפחתי. 

3. האזינו לכלי התקשורת לקבלת מידע והנחיות. 

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 

        ודאו כי הבית בו אתם מתגוררים עמיד בתקן 
        חזקו לקירות חיבורי ארונות, מדפים ומזגנים. 

        חז        חזקו לקירות חיבורי ארונות, מדפים ומזגנים. 

        חזקו לקירות חיבורי ארונות, מדפים ומזגנים. 
       קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

       קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

       קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

       קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   

       קיימו שיחה משפחתית בנושא ותרגלו את   
        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  

        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  

        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  

        הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  

       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי             הכינו מלאי מזון ומים לחירום, ערכת עזרה  

       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי        

       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי     

       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי        

       אתרו מראש מקום בטוח בבית על פי     

למידע נוסף:
www.oref.org.il - אתר פיקוד העורף

מרכז מידע טלפוני פיקוד העורף

ערבית

עברית

כרזה
הנחיות התנהגות בעת רעידת אדמה

ניתן להזמין!  
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 קבצי שאלות ותשובות למגוון תרחישי החירום עבור המוקד הרשותי

 יישלח כקובץ בדוא״ל 

פיקוד העורף פיקוד העורף פיקוד העורף

קובץ שאלות 
ותשובות 
לאירוע

חומרים מסוכנים

קובץ שאלות 
ותשובות 
לתרחיש 

ירי רקטות וטילים

קובץ שאלות 
ותשובות 
לתרחיש

רעידת אדמה

קבצי שאלות 
ותשובות

ניתן להזמין!  



 מנחה למנהל מכלול המידע לציבור 
ברשות המקומית בכתיבת נוהל 

מותאם לרשות

ם
רי

עז
פיקוד העורף
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 נוהל מכלול
מידע לציבור

ניתן להזמין!  

 מנחה היערכות לחירום ולכתיבת 
נוהל מכלול מידע לציבור לשעת 

חירום ואסון המוני

 יישלח כקובץ בדוא״ל 

מכלול מידע לציבור
ברשות המקומית

מנחה להיערכות ולכתיבת 
נוהל לשעת חירום 

2016

פיקוד העורף
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לפעמים עמוד פייסבוק מתגלה כבעל חשיבות רבה יותר מאתר האינטרנט של הרשות, היות והוא 

מהווה נקודת מפגש אידיאלית עם התושבים שנמצאים גם ככה בפייסבוק. 

כך, למרות שלא בכל יום תושב יכנס לאתר האינטרנט של הרשות, ניתן יהיה לחשוף אותו למידע על 

הפעילויות השונות של הרשות דרך הפייסבוק. 

בנוסף, מנועי החיפוש מדרגים גבוה יותר אתרים בעלי נוכחות בפייסבוק וברשתות חברתיות 

נוספות, לכן עמוד הפייסבוק בדירוג גבוה יקדם בתורו את האתר הרשמי של הרשות. 

בנוסף, עיצוב נכון של עמוד הפייסבוק יכול להפוך אותו לכלי מרכזי ביצירת תדמית חיובית לרשות 

ולראש הרשות. זאת מכיוון שעמודי פייסבוק מהווים מסגרת עיצובית קבועה מראש מבחינות רבות, 

כגון האופן בו ניתן למקם בהם טקסטים ותמונות, מבנה העמוד וכמובן הצבעוניות והלוגו של 

פייסבוק. 

עם זאת, כדי למקסם את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

העמוד פעמיים עד שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

התושבים. בנוסף, עמוד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

שמעלים הגולשים, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

וכדומה).

עקבו אחר עמוד הפייסבוק של פיקוד העורף. כשעמוד זה מעלה פוסט חשוב על 

עירכם – שתפו אותו.

צרו שיח! יצרו פוסטים שיגרמו לתגובות התושבים. ניתן לשאול את התושבים 

שאלות ולבקש את דעתם בנושאים שונים הקשורים לרשות. החוכמה היא לתת להם 

אפשרות לבטא את עצמם.

הימנעו מפרסום פוסטים שאינם קשורים לאופי העמוד ולחזון הרשות. 

במידה ויתפרסמו דברים שאינם קשורים לתוכן ומהות העמוד התושבים יתחילו 

להתעלם משאר התוכן שיעלה, או יותר גרוע - לעשות אנלייק לעמוד. 

הקפידו על הגהה לפני פרסום הפוסט. פוסט עם שגיאות כתיב יוצר שם רע לרשות. 

התקשורת הנהוגה בפייסבוק הינה תקשורת דו-כיוונית, ולכן במידה ויש הודעות של 

תושבים יש לענות עליהם בכובד ראש. 

על תמונת הפרופיל ותמונת הקאבר להיות מעוצבות בהתאם לרוח הרשות. 

אם אין תמונת קאבר– העלו תמונת קאבר. עמוד ללא תמונת קאבר לא נראה מקצועי.

פוסט לא מקודם בכסף נחשף לכ-10 אחוז מכמות האוהדים בעמוד, כאשר הפוסט 

השני שיעלה באותו יום יחשף לפחות מעשרה אחוזים מהעוקבים, וחשיפת הפוסט 

הקודם תעצר. לכן, מומלץ להעלות רק פוסט אחד. כך שבמהלך השבוע כדאי 

להעלות עד 3 פוסטים בשבוע, ומקסימום 5 פוסטים בשבוע. 

אל תתייגו תושבים בתמונת הפוסטים. תושבים שתויגו עלולים להחשיב את התיוג 

כספאם ולצאת מהעמוד. אם התושבים רואים עצמם בפוסט וירצו בכך - הם כבר 

יתייגו את עצמם.

michal@web-done.co.il

03-5765779 ,itzik@Web-done.co.il

לשאלות נוספות, אנחנו

w לרשותכם: 
eb-done ב

סגן ירדן חי

ראש מדור דיגיטל וניו-מדיה, פיקוד העורף

סא"ל טל מכאלוביץ'-רוזין

ראש ענף הסברה, פיקוד העורף
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”האורך כן קובע". אנשים פשוט נוטים להתעלם או לדלג על פוסטים ארוכים להבדיל 

מפוסטים קצרים. יש לציין שאין סט מדויק של מספר מילים בהן מותר או כדי 

להשתמש אבל ממחקרים ומממצאים ניתן לראות כי פוסטים אשר בנויים מ-18-20 

מילים (ואפילו פחות) זוכים לקבל את האינגייג'מנט הגבוה ביותר.

michal@web-done.co.il
לשאלות נוספות, אנחנו

לרשותכם

פוסטים הכוללים מלל בלבד אינם זוכים להרבה אינטראקציות חברתיות לעומת 

פוסטים הכוללים תמונות ווידאו, ולכן מומלץ כי לכל פוסט שעולה בעמוד תצורף 
תמונה איכותית ומעניינת או קטע וידאו.

לפעמים עמוד פייסבוק מתגלה כבעל חשיבות רבה יותר מאתר האינטרנט של הרשות, היות והוא 

מהווה נקודת מפגש אידיאלית עם התושבים שנמצאים גם ככה בפייסבוק. 

כך, למרות שלא בכל יום תושב יכנס לאתר האינטרנט של הרשות, ניתן יהיה לחשוף אותו למידע על 
הפעילויות השונות של הרשות דרך הפייסבוק. 

בנוסף, מנועי החיפוש מדרגים גבוה יותר אתרים בעלי נוכחות בפייסבוק וברשתות חברתיות 

נוספות, לכן עמוד הפייסבוק בדירוג גבוה יקדם בתורו את האתר הרשמי של הרשות. 

בנוסף, עיצוב נכון של עמוד הפייסבוק יכול להפוך אותו לכלי מרכזי ביצירת תדמית חיובית לרשות 

ולראש הרשות. זאת מכיוון שעמודי פייסבוק מהווים מסגרת עיצובית קבועה מראש מבחינות רבות, 

כגון האופן בו ניתן למקם בהם טקסטים ותמונות, מבנה העמוד וכמובן הצבעוניות והלוגו של 
פייסבוק. 

עם זאת, כדי למקסם את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

העמוד פעמיים עד שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

התושבים. בנוסף, עמוד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

שמעלים הגולשים, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 
וכדומה).

רשת הפייסבוק נמצאת בהליכי מחיקה של עמודים עסקיים המוגדרים בפורמט של 

פרופיל אישי. לכן, וודאו שדף הרשות שלכם מוגדר כעמוד עיסקי ולא כפרופיל אישי. 

אם הוא בכל זאת פרופיל אישי מומלץ להחליפו בעמוד עסקי בהקדם האפשרי, זאת 
בכדי להימנע מאיבוד המידע והחברים.

פייסבוק. פייסבוק. פייסבוק. פייסבוק. פייסבוק. 
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 את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

 את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

 את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

 את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 

עם זאת, כדי למקסם את היעילות של עמוד הפייסבוק לא מספיק רק להשקיע בבנייתו: עדכון 
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם
עם זאת, כדי למקסם

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

 שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 

העמוד פעמיים עד שלוש בשבוע הכרחי כדי לשמור על נוכחות מקוונת וליצור עניין בקרב 
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד
העמוד פעמיים עד

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

ד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 

התושבים. בנוסף, עמוד פייסבוק עסקי שונה מפרופיל פרטי בכך שהוא מבוסס לא מעט על תוכן 
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו
התושבים. בנוסף, עמו

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

ם, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 

שמעלים הגולשים, דבר אשר מצריך תגובה מטעם הרשות (כגון מענה לשאלות של התושבים 
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי
שמעלים הגולשי

וכדומה).וכדומה).וכדומה).וכדומה).וכדומה).

רשת הפייסבוק נמצאת בהליכי מחיקה של עמודים עסקיים המוגדרים בפורמט של 

פרופיל אישי. לכן, וודאו שדף הרשות שלכם מוגדר כעמוד עיסקי ולא כפרופיל אישי. 

אם הוא בכל זאת פרופיל אישי מומלץ להחליפו בעמוד עסקי בהקדם האפשרי, זאת 
בכדי להימנע מאיבוד המידע והחברים.

"עשה ואל תעשה" בעמוד הפייסבוק של הרשותשל הרשותטיפים לדף הפייסבוק

פיקוד העורף
פיקוד העורף
פיקוד העורף
פיקוד העורף
פיקוד העורף
פיקוד העורף
פיקוד העורף

פוסטים הכוללים מלל בלבד אינם זוכים להרבה אינטראקציות חברתיות לעומת 

פוסטים הכוללים תמונות ווידאו, ולכן מומלץ כי לכל פוסט שעולה בעמוד תצורף 
תמונה איכותית ומעניינת או קטע וידאו.

פוסטים הכוללים מלל בלבד אינם זוכים להרבה אינטראקציות חברתיות לעומת 

פוסטים הכוללים תמונות ווידאו, ולכן מומלץ כי לכל פוסט שעולה בעמוד תצורף 
תמונה איכותית ומעניינת או קטע וידאו.

לאחר הקמת העמוד יש לשמור על רצף תוכני רלוונטי ומעניין לתושבים העוקבים 

בעמוד. כל הפוסטים העולים בעמוד כוללים מלל והם יכולים להכיל גם תמונות, 
סרטוני וידאו וקישורים לאתרים אחרים.

טיפים וחוקים לעמוד עיסקי של הרשות בפייסבוק

תדירות העלאת הפוסטים משתנה לפי העדפות כל בעל עמוד, אולם באופן כללי יש 

לשמור על רצף של לפחות פוסט אחד בשבוע, כאשר העדיפות היא לשלושה בשבוע.

טיפים לדף פייסבוק 
רשותי

ניתן להזמין!  

 יישלח כקובץ בדוא״ל
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שילוט סימון המרחב מוגן

שילוט הכוונה אל המרחב מוגן

 גרפיקה לשילוט: הכוונה וסימון

 בהתאם להנחיות שילוט במרחב הציבורי

 יישלח כקובץ בדוא״ל

מרחב מוגן

protected space
محمي مكان 

מרחב מוגן

protected space
محمي مكان 

מרחב מוגן

protected space
محمي مكان 

שילוט מרחב מוגן

ניתן להזמין!  
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הכשרות ואימונים
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 ימי עיון לראשי רשויות בנושא ניו מדיה

 סדנת עמידה מול מצלמה לראשי רשויות

 הכשרת מנהלי מכלולי מידע לציבור

 כנס שנתי לעוסקים בתחום המידע לציבור 
ברשויות המקומיות

 אימון מנהלים במכלול המידע לציבור

 אימון לנציגי השירות במוקד הרשותי

הכשרות ואימונים 



ם
ני

מו
אי

ת ו
רו

ש
הכ

פיקוד העורף

51 50

 במהלך שנת 2016 יתקיימו 4 ימי עיון: 

5.12.16 | 5.9.16 | 16.5.16 | 29.2.16  

 הסדרת רישום ותשלום יתבצע דרך 
השלטון המקומי 

טלפון: 03-6844226   

 yanaf@masham.org.il :דוא"ל  

הרשמו מראש!

יום עיון לראשי רשויות 
בנושא ניו מדיה



53 52

סדנת עמידה מול 
מצלמה לראשי רשויות

במהלך שנת 2016 יתקיימו 4 ימי עיון:   

23.11.16 | 22.6.16 | 6.4.16 | 27.1.16  

הסדרת רישום ותשלום יתבצע דרך   
השלטון המקומי 

טלפון: 03-6844226   

yanaf@masham.org.il :דוא"ל  

הרשמו מראש!
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הכשרת מנהלי מכלולי מידע 
לציבור ברשויות המקומיות

ההכשרה תכלול 5 מפגשים:  

  | 2.6.16 | 19.5.16 | 5.5.16  
30.6.16 | 16.6.16

ההכשרה מוכרת לגמול   
השתלמות

הסדרת רישום ותשלום יתבצע   
דרך השלטון המקומי 

טלפון: 03-6844226   

yanaf@masham.org.il :דוא"ל  

הרשמו מראש!
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 כנס מקדים לקראת שבוע חירום לאומי – "עמידה איתנה"
 מועד: 14.11.16

כנס שנתי לעוסקים בתחום המידע 
לציבור ברשויות המקומיות

מועד: 14.11.16

שעות: 9:00-15:00

מיקום: טרם נקבע

הרשמו מראש!
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 האימון נועד למנהלים במכלול המידע לציבור ברשות המקומית 
ויערך כ- 5 שעות, ללא עלות

אימון מנהלים במכלול 
המידע לציבור

 יש לתאם מראש!
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אימון לנציגי 
השירות

במוקד המידע לציבור

57 56

אימון לנציגי השירות
במוקד המידע לציבור

יש לתאם מראש!

 האימון נועד לנציגי השירות במוקד הטלפוני של הרשות המקומית 
וייערך כ-6 שעות, ללא עלות
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תחרות
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כחלק מתחרות מוכנות לחירום של הרשויות המקומיות,
קיימת קטגוריה בנושא מוכנות הרשות בתחום העברת 

המידע לציבור באמצעות המדיה המקוונת.

עצם ההשתתפות בתחרות תסייע לרשות המקומית לשפר את המענה 
הניתן לתושבים בתחום המידע לציבור בחירום.

� רשות משתתפת – תעודת הערכה ומשוב מקצועי
� רשות זוכה - חבילת תוכן לחירום

שיח מקוון בעורף

מצטיין
מועצה אזורית

מצטיין
ערים

מצטיין
מועצה מקומית

מצטיין
מטרופולין 

מצטיין אלוף 
שיפור משמעותי

הרשמו מראש!
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שיח מקוון בעורף

מה בודקים בפלטפורמות המידע של הרשויות? 
נושאי המיקוד להערכה בעת בדיקה:

הפרמטרים הנבדקיםאחוז מהציוןהסעיפים הנבדקים

דף חירום באתר האינטרנט 
הרשותי 

50%
מידע בשפות, נגישות האתר, הנחיות התגוננות, פנייה להתנדבות, פירוט 

שירותים חיוניים, מידע בנושא מיגון, טלפונים וקישורים שימושיים, 
הפנייה לפלטפורמות פקע"ר

פלטפורמות נוספות לדיאלוג 
עם התושב

פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, טויטר, צ'אט/ פורום (באתר האינטרט)15%

מעקב אחר פייסבוק פקע"ר, שיתוף תכני חירום בשגרה ובחירום10%פייסבוק רשותי

15%יוזמות בתחום המידע לציבור 
מערכת SMS, חייגן אוטומטי, תפוצת אי-מיילים, עיתון רשותי, אפליקציה, 

סרטוני הנעה/ חירום, ועוד

10%חווית משתמש
חווית המשתמש באתר האינטרנט הרשותי: דף הבית של האתר ודף 

החירום, אופן הנגשת תחום החירום באתר

פיקוד העורף

 הרישום מותנה במילוי טופס התמודדות לתחרות ומצגת המשקפת עמידה בקריטריונים לתחרות
hasbara.hfc@gmail.com הרשמו מראש! שליחה בדוא"ל
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 נוהל ממשק עבודה מוקד 104 – מוקדי 106

 פנקס כיס לראש רשות – דגשים לעמידה מול 
מצלמה 

 פישוט לשוני - היערכות המשפחה לירי טילים

 פישוט לשוני – הנחיות התנהגות ברעידת אדמה

 עלון הנחיות התנהגות בחירום לאוכלוסיות עם 
צרכים מיוחדים

 השתלמות מקצועית לדוברים ברשויות המקומיות 
(בשיתוף מפעם)

 מיסוד פרק חירום בהכשרות מחייבות של בעלי 
תפקידים ברשות בתחום המידע לציבור של משרד 

הפנים/ מפעם.

על הפרק...
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כיצד להזמין?

הערה: קבועי הזמן לקבלת השירות מותנה במלאי הקיים

 יש למלא את פרטי ההזמנה/ הרישום באמצעות הלינק המצורף
 יש למלא פרטים מלאים להתקשרות חזרה

 ניתן להסתייע ולהזמין גם באמצעות נציגי פיקוד העורף העומדים בקשר 
עמכם. 

104 ניתן להסתייע ולהתקשר למרכז מידע של פיקוד העורף
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פיקוד העורף


