קובץ שאלות ותשובות

ש :באיזה תאריך יתקיים תרגיל מוס"ח?
ת :תרגיל מוס"ח )מוסדות חינוך( יתקיים ביום ג'  02בפברואר  ,0202ה' באדר תשע"ח.
ש :מי ישתתף בתרגיל ?
ת :כלל מוסדות החינוך בארץ – בתי הספר ,גני הילדים ומעונות היום .
ש :האם התרגיל הוא ארצי ?
ת :כן .התרגיל יתקיים בכל הארץ בו זמנית ויחל בשעה  05:10בבוקר .
ש :האם תשמע אזעקה ארצית בכל הארץ כאות לתחילת התרגיל ?
ת :לא .במסגרת התרגיל ישמע אות בית ספרי בשעה  01:50המורה על תחילת התרגיל.
ש :כיצד תועבר ההתרעה במסגרת התרגיל ?
ת :במסגרת התרגיל ישמע אות בית ספרי בשעה  01:50המורה על תחילת התרגיל.
ש :מדוע לא מופעלת התרעה כלל ארצית?
ת :בשל הסמיכות לתרגיל עורף לאומי שיתקיים בין המועדים  51.3.55-51.3.51ובו תופעל אזעקה כלל ארצית
פעמיים ביום .ביום ג ' 51.3.53בשעה  01:55ובשעה  .01:50משרד החינוך ופיקוד העורף קיבלו החלטה ,כי לא
תשמע אזעקה בתרגיל הקרוב ,אלא רק בתרגיל עורף לאומי שגם שם בתי הספר יתרגלו.
ש :כיצד מודיעים לציבור על התרגיל?
ת :טרם ה תרגיל הופץ המידע באמצעות איגרת להורים ,תשדירים בתחנות הרדיו גל"צ וגלגל"צ ,הודעה באמצעי
התקשורת השונים ,עדכון באתר פיקוד העורף ,בפייסבוק פיקוד העורף ועדכון על ידי הרשות המקומית:
אתר אינטרנט ,פייסבוק הרשות ,מוקד עירוני.
ש :האם עלי כאזרח/ית מן המניין להשתתף באופן כלשהו בתרגיל ?
ת :לא .התרגיל מיועד למוסדות החינוך בלבד ולא לאזרחים ,יחד עם זאת מומלץ שכל אזרח כבר היום יבחר את
המרחב המוגן הנכון עבורו בהתאם לזמן ההתרעה העומד לרשותו .
ש :במה שונה התרגיל שמתקיים השנה משנים קודמות?
ת :השנה מתבצע התרגיל ללא אזעקה כלל ארצית אלא באמצעות אות בית ספרי ,ובנוסף התלמידים יתרגלו תרחיש
ירי טילים ולא רעידת אדמה.
ש :מדוע מתרגלים רק את מוסדות החינוך ולא את כלל האזרחים במדינה ?
ת :תרגיל זה ייעודי למוסדות החינוך .התרגיל שנועד לתרגל גם את האזרחים מתקיים אחת לשנה במסגרת
תרגיל העורף הלאומי ,השנה יתקיים התרגיל בחודש מרץ .51.3.53
ש :האם פיקוד העורף מדריך בעת שגרה ,את האזרחים בנושא הערכות לירי טילים ורקטות ?
ת :פיקוד העורף מקיים הדרכות לאוכלוסייה בכל רחבי הארץ במהלך כל השנה בנושא ירי רקטות וטילים ובנושא
רעידת אדמה .לקבלת הדרכה ניתן ליצור קשר עם נציגי פיקוד העורף בהתאם לאזור המגורים באמצעות אתר
האינטרנט או מרכז המידע הארצי בטלפון  501או בהודעת טקסט למספר .010-0501501

קובץ שאלות ותשובות

ש :האם מוסדות החינוך מחויבים לתרגל ?
ת :ע"פ הנחיית משרד החינוך כלל מוסדות החינוך חייבים לקחת חלק בתרגיל הארצי .
ש :מהן ההנחיות להתנהגות נכונה בעת ירי רקטות וטילים במוסדות חינוך?
ת :הנחיות התגוננות למוסדות החינוך ,כשהתלמידים בכיתות :
את המרחב המוגן נבחר בהתאם לזמן העומד לרשותנו מרגע הישמע האזעקה או השמע קול נפץ ,לפי סדר
העדיפות הבא:
ממ"ק )מרחב מוגן קומתי( -או ממ"ם )מרחב מוגן מוסדי( הם הבחירה המועדפת.
מקלט  -בתנאי שניתן להגיע אליו תוך פרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה.
מרחב מוגן פנימי שבו מינימום קירות חיצוניים ,חלונות ופתחים  -חדר פנימי /מסדרון /חדר מדרגות ,בעת
שהייה בחדר הפנימי עלינו להיצמד לפינה הפנימית של החדר מתחת לקו חלונות.


על פי סדר העדיפויות הבא :ממ"ק ,מקלט ,מרחב מוגן תקני ,חדר מדרגות ,ישיבה בפינה פנימית של החדר
מתחת לקו הגובה של החלונות ,שכיבה על הקרקע עם הפנים לרצפה ,והגנה על הראש באמצעות הידיים.



תלמידים שלא הספיקו להיכנס למרחב המוגן שהוגדר להם מראש יישארו בכיתה ,יסתדרו בטורים ,בצמוד
לקיר פנימי ולדלת היציאה .אחרי  50דקות ייצאו למרחב המוגן שהוגדר להם מראש.



המורים יארגנו את הכיתות בישיבה בתוך המקלט/המרחב המוגן ובדיקת נוכחות.



המורים ינעלו את הדלתות והחלונות במקלט/במרחב המוגן

.

ש :האם תתבצע בקרה בתרגיל?
ת :כן .הבקרה תתבצע בכל סוגי מוסדות החינוך באופן מדגמי ,על ידי פיקוד העורף ,משרד החינוך ,והרשויות
המקומיות.
ש :מי אחראי על ביצוע הבקרה ?
ת :משרד החינוך בסיוע פיקוד העורף והרשויות המקומיות .
ש :על ידי מי תתבצע הבקרה בביה"ס ביום התרגיל ?
ת :הבקרה בבתי הספר תתבצע על בסיס מתנדבים של הרשות ,עובדי משרד החינוך ,חיילי וקציני פיקוד העורף
ומורות חיילות אשר הודרכו מבעוד מועד כיצד לבצע את הבקרה .
ש :למי יפנה מנהל בי"ס שהבקר לא הגיע אליו ?
ת :מנהל בי"ס יפנה אל הקב"ט הראשי של הרשות המקומית או אל קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.

קובץ שאלות ותשובות

ש :אני בקר בתרגיל ורציתי לדעת למי עלי לשלוח את דף הבקר המלא ?
ת :יש לבצע את הבקרה באפליקציית הסקר .יש לצפות בביצוע התרגיל ולמלא את כלל סעיפי הסקר .
בסיום מילוי הסקר ,יש להזין את כתובת הדוא"ל של המוסד החינוכי .דו"ח בקרה יופק ויישלח למוסד
ולמחוז הרלוונטי באופן אוטומטי .בנוסף ,יש לעבור על תוצאות הבקרה עם אחראי הביטחון של המוסד.
קישור להורדת אפליקציית הסקר:
https://survey123.arcgis.com/share/9f4521e08f1740d890def624e67ed95b?open=native
ש :אני בקר בתרגיל ואפליקציית הבקרה לא פועלת ,מה עליי לעשות?
ת :במידה והאפליקציה לא פועלת ,יש לדווח על כך לאיש הקשר של מחוז הרלוונטי .בנוסף ,יש למלא את
סקר הבקרה בקישור גוגל דוקס:
 https://goo.gl/forms/ofYgb5f94aQzlClw2 :בתי ספר
https://goo.gl/forms/PgxRummEnrOgXpgh2 :גני ילדים

