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לכבוד:
תפוצת מנהלי בתי הספר
הנדון :הכנת המקלטים במוסדות החינוך
 .0לאור מבצע "צוק איתן" ובמסגרת ההכנות של מוסדות החינוך לפתיחת שנה"ל תשע"ה
להלן הנחיות להכנת המקלטים/ממ"דים במוסדות החינוך:
א .יש לפנות את המקלטים/ממ"דים ולהשאירם פנויים מכל חפץ .
ב .בשעת רגיעה ישמש המקלט למטרות כגון פעולות תרבות ,תפילה ,לימוד ,חוגים וכד' -אין להפוך את
המקלט/ממ"ד למחסן .
ג .יש לוודא כי הדרך למקלט אינה חסומה וכי הדרך נקייה.
ד .יש לדאוג לפנות את אזור פתחי יציאות החירום מכל מפגע וכן לנקותו.יש לוודא כי הסורגים
שנמצאים על שכבות יציאות החירום נפתחים בקלות ובאופן בטיחותי  ,באם הסורגים נעולים
במנעול יש להתקין ליד כל פתח יציאת חירום קופסת ניפןץ עם מפתח רזרבי.
ה .יש לסלק מהמקלט חומרים דליקים,
ו .יש לוודא את תקינות מערכות החשמל (כולל בתאי השירותים )המים הביוב.
ז .יש להקפיד על חידוש השלטים והסימונים במקלט ודרכי הגישה אליו בצבע תקני פולט אור.
ח .יש לוודא כי דלת ההדף החיצונית של המקלט ננעלת בקלות עם כל הסגרים התקניים וכי יש אטם
גומי שלם ותקין על הקיף דלת ההדף.
ט .יש לוודא כי חלון ההדף נסגר בכל התפסים התקניים שלו –יש להשאיר את חלונות ההדף סגורים .

י .יש לאטום את צינורות האוורור ע"י סגירת המכסה הפנימי על האטם והידוק הברגים.
יא .במידה ויש חיפוי קירות או ציפויי רצפה ע"י שטיחים (שאינם מוגדרים חסיני אש ) יש להסירם.
יב .במידה ויש מראות במקלטים יש להסירם.
יג .יש לוודא כי קיימים סולמות מקובעים ביציאות החירום הן מתוך המקלט והן מחוץ.
יד .יש לוודא בכל מקלט קיימים  8אלונקות לכל מקלט ו 8תיקי עזרה ראשונה.
טו .יש לוודא כי גלגלון כיבוי אש תקין.
טז .יש לוודא כי במקלט יש מטף הלוגן.
 .8במידה והמקלט אינו מוכן יש לפנות למנהל החינוך וחברת האחזקה או לאגף מבני ציבור לשם תיקון
התקלות.
 .3יש לסיים הכנות אלו עד . 81.2.02

 .2יש למלא את הדו"ח הרצ"ב עד  81.2.02ולשלחו ליוני רובינשטיין מנהל אגף ארגון ולאגף
הביטחון בפקס 131100833
 .3במקרה של שאלות ניתן לפנות לקב"ט בגזרתך.
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 .2מנהלי בתי ספר רצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל משרד החינוך/בטיחות ביטחון ושעת חירום /נוהלי שעת \
חירום במערכת החינוך –נא הכינו את בתי הספר על פיו :
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/54/HoraotKeva/K-2014-10-2-5-4-9.htm
 .1זכרו שמירה על הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים.

בברכה,
דרור שלו
מנהל אגף חירום וביטחון

העתק:
זוהר נויימרק -מ"מ ראש העיר
גדעון גבאי – סמנכ"ל תפעול ומנהלה
ד"ר טליה פרידמן – ראשת מנהל החינוך
יוני רובינשטיין – מ .אגף ארגון
קב"טים
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טופס בדיקת תקינות מקלט
אני הח"מ מנהל בית ספר_________________ מאשר כי בדקתי את מקלט __________
בבית ספרי  .המקלט משמש לצורך ____________מיקום המקלט :עילי /תת קרקעי (הקף בעיגול)
שטח המקלט_________
תקינות המרכבים כדלהלן:
תקין/לא תקין

הנושא

ממצאים הערות וליקויים

מקלט מפונה
הדרך למקלט מפונה
פתחי יציאות החירום נקיות מכל מפגע
המקלט נקי מחומרים דליקים
מערכת החשמל תקינה
שלטים וסימוני דרכי הגישה צבועים בצבע פולט אור
דלתות ההדף בכניסה ננעלת בקלות
אטם גומי שלם נמצא בהיקף דלת ההדף
חלונות הדף סגורים
צינורות האיוורור סגורים
חיפויי שטיחים שלא הוגדרו כחסיני אש הוסרו או שאינם
מראות הוסרו
סולמות ביציאות חירום מקובעים לקיר
תאי שירותים ואסלות תקינים
כיורים וברזים תקינים
ברזי מילוי מכלי מים
תאורת חירום
תאורה חיצונית
שקעים וכפתורי הדלקה /כיבוי
מזגנים תקינים
צביעה פנימית
פסים פולטי אור
שילוט זוהר
גלגלון כיבוי אש
מטף
אלונקות
תיק ע"ר

שם המנהל _______________

חתימה_______________
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