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 .1תרגיל העורף הלאומי יתקיים זו השנה השביעית ברציפות בין התאריכים:
.26-21.5.2013
 .2ביום שני ,27.5.2013 ,יתורגל כלל העורף האזרחי בשטח מדינת ישראל .בשעה 03:21
בצהריים ובשעה  00:11בערב בדיוק תישמע אזעקת תרגול בכל רחבי הארץ .עם הישמע
האזעקה יתבקשו כלל תושבי המדינה לפעול ע"פ הנחיות ההתנהגות בעת ירי טילים
ולהיכנס למרחב המוגן המתאים ביותר עבורם בהתאם לזמן ההתרעה העומד לרשותם.
 .3מידע נוסף תוכלו למצוא באתר המועצה , www.shomron.org.ilבדף הפייסבוק של פיקוד
העורף ,באתר האינטרנט של פיקוד העורף בכתובת  www.oref.org.ilובמרכז המידע הארצי
של פיקוד העורף בשפות השונות העומד לרשותכם בטלפון .1207

הנחיות התנהגות ליום התרגיל –  37במאי 3102
 .1בזמן השמע האזעקה ,מתבקשים תושבי השומרון להיכנס למרחב המוגן שנבחר מראש,

בהתאם לחלוקה הבאה :צפון השומרון -דקה ,מרכז השומרון 2 -דקות.
 .2הכניסה למרחבים המוגנים תתבצע בכל מקום – בבית ,במקום העבודה וכדומה.
הנחיות ירי טילים:
הנחיות התגוננות בהישמע אזעקה
בזמן הישמע אזעקה או קול נפץ יש לסיים את תהליך המיגון ,בהתאם לזמן העומד
לרשותנו ולפעול על-פי ההנחיות הבאות:
במבנה -יש להיכנס לממ"ד ,ממ"ק ,מקלט או מרחב פנימי מוגן ,בהתאם לזמן העומד
לרשותנו ,ולסגור דלתות וחלונות.
בחוץ  -יש להיכנס למבנה קרוב ,בהתאם לזמן העומד לרשותנו .אם אין מבנה בקרבת
מקום ,או אם נמצאים בשטח פתוח ,יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות
הידיים.
ברכב  -יש לעצור בצד הדרך ,לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב .אם לא ניתן
להגיע למבנה או למחסה תוך פרק הזמן העומד לרשותנו  -יש לצאת מהרכב ,לשכב על
הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים .במקרה שלא ניתן לצאת מהרכב ,יש לעצור
בצד הדרך ולהמתין  10דקות.
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אם לא ניתנה הנחיה אחרת  -לאחר  01דקות ניתן לצאת ממיגון.
טל' 30-5310009
חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים או מרקטה המונחת על הארץ .במקרה כזה ,פקס' 30-5310000
יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

 יש להמשיך ולהאזין להנחיות באמצעי התקשורת.
 .3במידה והכניסה למרחב המוגן במהלך התרגיל כרוכה בשיבוש בלתי סביר של שגרת
החיים ,ניתן להמשיך בפעילות.
 .4כלל השירותים החיוניים במשק ,לרבות בתי חולים ,ימשכו כסדרם.
 .5כנסים ואירועים המוניים ,ימשכו כסדרם.
 .6כל תנועת כלי הרכב לרבות תחבורה ציבורית ומכוניות פרטיות ,תמשך כסדרה גם בעת
הישמע האזעקה.

מידע כללי אודות התרגיל
 .1ש :מהו התרגיל? למה הוא נועד?
ת :תרגיל נקודת מפנה הינו תרגיל העורף הלאומי השנתי המתקיים זו השנה
השביעית ברציפות.
התרגיל הינו תרגיל משולב של פיקוד העורף ,המשרד להגנת העורף ,משטרת
ישראל ,מד"א ,שירותי הכבאות ,משרדי הממשלה השונים והרשויות המקומיות.
מטרת התרגיל הינה לשפר את מוכנות הארגונים והאוכלוסייה להתמודדות עם
מצבי החירום.
 .2ש :מה יהיה במסגרת התרגיל?
ת :במהלך התרגיל יתרגלו משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופי תשתיות
לאומיות ,תרחישי מלחמה לרבות נפילות של טילים מסוגים שונים .השנה ,כבשנים
קודמות ,פיקוד העורף מבקש גם מכלל תושבי המדינה לתרגל כניסה למרחבים
המוגנים.
 ביום שני ה 27/5 -בשעה  12:30בבוקר ובשעה  11:05בערב תשמע ברחבי הארץ
אזעקת תרגול עולה ויורדת למשך דקה וחצי.
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