
 רקטות וטילים –הנחיות התגוננות 
 

לזמן  יש להיכנס למרחב המוגן בהתאם רקטות בעת קבלת התרעה על ירי

 :העומד לרשותנו ולמיקום שבו אנו שוהים, בהתאם להנחיות הבאות ההתגוננות

 

 במבנה

מוגן בהתאם ליכולת להגיע אליו בזמן ההתגוננות העומד לרשותכם ולמיגון היכנסו למרחב 

 :הקיים בסביבתכם, לפי סדר העדיפויות הבא

 

ממ"ד )מרחב מוגן דירתי(, ממ"ק )מרחב מוגן קומתי(, ממ"מ )מרחב מוגן מוסדי(, או מקלט  •

דה החיצוני מעלות וודאו שחלון הפל 09סגרו את הדלת על ידי סיבוב הידית בזווית של  -

 .וחלון הזכוכית הפנימי סגורים

ללא חלונות, פתחים וקירות חיצוניים. שבו על מדרגות ולא בחלל  -חדר מדרגות פנימי  •

יש לשהות בגרם מדרגות שיש מעליו שתי קומות לפחות.  -הקומה. בבניין מעל שלוש קומות 

 .יש לשהות בקומה האמצעית -בבניין מתחת לשלוש קומות 

עם כמה שפחות קירות חיצוניים, חלונות ופתחים. שבו בפינה פנימית, מתחת  -ימי חדר פנ •

 .לקו חלונות ולא מול הדלת. מטבח, מקלחת או שירותים אינם יכולים לשמש כחדר פנימי

 

 בחוץ

 .היכנסו למקלט או לחדר מדרגות במבנה קרוב. אין לשהות ברחבת הכניסה -בשטח בנוי  •

הקרקע והגנו על הראש באמצעות הידיים. בעת פגיעת רקטה שכבו על  -בשטח פתוח  •

  .בקרקע, הדף הפיצוץ מסכן את העומדים או היושבים בפגיעה של רסיסים

 

 ברכב 

 .עצרו בצד הדרך, צאו מהרכב והיכנסו למקלט או לחדר מדרגות במבנה קרוב•

ב מעבר צאו והתרחקו מהרכ -אם לא ניתן להגיע למבנה בפרק הזמן העומד לרשותכם  •

 .לשולי הדרך או לגדר ההפרדה, שכבו על הקרקע והגנו על הראש באמצעות הידיים

רק אם לא ניתן לצאת מהרכב, יש לעצור בצד הדרך, להתכופף מתחת לקו החלונות, להגן  •

 .דקות 09ולהמתין  על הראש באמצעות הידיים
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 בתחבורה ציבורית

על הנהג לעצור בצד הדרך ולפתוח את  - תלמידיםבאוטובוס בינעירוני ובהסעות  •

 .הדלתות, ועל הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים

 

על הנהג לעצור בצד הדרך ולפתוח את הדלתות כדי שהנוסעים יוכלו  - באוטובוס עירוני

בזמן העומד לרשותנו, לרדת מהאוטובוס ולהיכנס למבנה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה 

 .יש להתכופף מתחת לקו החלונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים

דקות ועל  09קמ"ש למשך  09-על הנהג להאט את המהירות ל - בנסיעה ברכבת •

 .הנוסעים להתכופף מתחת לקו החלונות בקרונות ולהגן על הראש באמצעות הידיים

 

 

 דגשים נוספים

דקות לפחות כדי להתגונן ממטח רקטות, רסיסים ומשברי  09יש להישאר במרחב המוגן  •

יירוטים. שימו לב: אין שינוי בהנחיות לציבור בעקבות פעילות מערכות ההגנה האווירית של 

דקות   09צה"ל. המערכות אינן נותנות מענה הגנתי מלא לירי ולכן יש להקפיד להמתין 

 .לפחות במרחב המוגן

ה קלה ללא גישה למרחב מוגן בזמן ההתגוננות העומד אם אתם שוהים במבנה בבניי •

 .יש לצאת מהמבנה, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים -לרשותכם 

אין להתקהל באזור נפילת טיל או באזור יירוט. ההתקהלות במקום מסוכנת בשל חשש  •

 .מפגיעת רסיסים ומחשש לירי של מטח נוסף

התרחקו מהמקום, הרחיקו אנשים אחרים ודווחו בהקדם אם זיהיתם חפצים חשודים:  •

 .099למשטרת ישראל במוקד 
 


